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مقدمة

كانت آسيا الصغرى، أو األناضول، يف بداية 

من  عرقية  لتصفيات  مرسحا  العرشين  القرن 

التي  والعنيفة  الـمركزة  املجازر  مظاهرها  أبرز 

انتهت بعقد معاهدة ليس لها مثيل يف العامل، 

وهي معاهدة مبادلة السكان بني اليونان وتركيا 

 Traité de لوزان  )معاهدة   1923 العام  يف 

االجتثات  أعامل  فصل  ميكن  وال   .)Lausanne

اإلبادة  طابع  اتخذت  التي  واملجازر  والتهجري 

أقل  عىل  الضحايا  نظر  وجهة  من   - الجامعية 

من  عنها  تقل  ال  سبقتها  أحداث  عن   - تقدير 

حيث طابعها املنهجي، وإن حدثت عىل نطاق 

أصغر يف مجاالت مجاورة، وتحديدا يف منطقتي 

التي  األحداث  أثرت  وقد  والقوقاز.  البلقان 

من آسيا الصغرى إىل تركيا
سياقات إقليمية
بني آسيا وأوروبا

القلب  مبنزلة  الصغرى  آسيا  »كانت 
إلمرباطوريتني  املركزي  املجال  أو 
والعثامنية(  )البيزنطية  متعاقبتني 
عاصمتيهام،  إشعاع  تصور  ميكن  ال 
القسطنطينية ثم إسطنبول، من دونه«

مقدمة
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من آسيا الصغرى إىل تركيا

املناطق،  التي قامت يف هذه  القومية  الدول  العمق يف  الصغرى يف  عصفت بآسيا 

والسيام تركيا واليونان، وأسهمت إىل حد كبري يف تحديد شكلها الحايل. كام تحمل 

الحدود القطرية التي أسفرت عنها هذه األحداث بصامت هذه التقلبات، وال ميكن 

فصل هذه الحدود عن الرهانات التي التزال قامئة والتي تعمقت عىل مر األجيال 

ومنذ جيل الالجئني األوائل، أي منذ العام 1923.

وأحفادهم  الالجئني  هؤالء  استقبلت  التي  األقاليم  صلة  تنقطع  مل 

إقليم  إىل  لت  تحوَّ التي  األناضول،  أو  الصغرى،  فآسيا  األصلية؛  مبواطنهم 

الجمهورية الرتكية منذ العام 1922، تغري وضعها من إقليم متعدد األعراق 

عشية الحرب العاملية األوىل، إىل إقليم موحد العرق أو عىل األقل متجانس 

حال  هي  وتلك  تقدير.  أقل  عىل  والرسمي  السيايس  املستويني  عىل  قوميا، 

ناطقة  مسلمة  أقلية  وجود  باستثناء  أيضا،  اليونانية  الجمهورية  إقليم 

يف  القومية  الدول  أقاليم  حافظت  املقابل  ويف  تراقيا.  منطقة  يف  بالرتكية 

أقليات  وجود  يعكسه  العرقي  التنوع  من  أكرب  قدر  عىل  والقوقاز  البلقان 

متفاوتة. بدرجات  بها  معرتف  قومية 

يف  الوسطي  الشاسع  اإلقليم  ذلك  هي  األناضول،  أو  الصغرى،  وآسيا 

القرن  بداية  يف  البرشية  التحوالت  أكرب  عرف  الذي  األورو-آسيوي،  الفضاء 

سكانه  عدد  من  نسمة  ماليني  أربعة  عن  يقل  ال  ما  خرس  إذ  العرشين، 

الوقت  يف  استقبل  أنه  بيد  نسمة،  مليون   22 بـ  يقدر  كان  الذي  اإلجاميل 

 )muhacir نفسه نحو ثالثة ماليني الجئ )أو »مهاجر« وفق التعبري الرتيك: 

والقوقاز.  البلقان  منطقتي  من  قصدوه 

وكانت آسيا الصغرى مبنزلة القلب أو املجال املركزي إلمرباطوريتني متعاقبتني 

ثم  القسطنطينية  عاصمتيهام،  إشعاع  تصور  ميكن  ال  والعثامنية(  )البيزنطية 

يف  كام  املاضية،  القليلة  األزمنة  يف  املنطقة  وكانت هذه  دونه.  من  إسطنبول، 

األزمنة البعيدة، عرضة ملحاوالت متكررة ليس فقط لغزوها، بل أيضا لجعلها 

شدتها  حيث  من  متفاوتة  املحاوالت  تلك  وكانت  وثقافيا.  إثنيا  متجانسة 

التاريخية األوىل، ثم أعقبتها  اليوننة يف الفرتات  وفعاليتها، منها ما كان هدفه 

محاوالت الترتيك يف مراحل تالية.
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مقدمة

املقاربة الجغرافية-التاريخية للسياقات اإلقليمية
التاريخية  التقلبات التي شهدتها آسيا الصغرى يف الفرتات  يتطلب فهم حجم 

املتأخرة، إخضاَعها ملقاربة جغرافية تاريخية، السيام ما يتصل بالرهانات اإلقليمية 

ثم  البيزنطية  اإلمرباطوريتان  هام  كثرية،  أعراقا  تؤويان  كانتا  إمرباطوريتني  داخل 

العثامنية؛ وبعدها ضمن الدولتني القوميتني اللتني ورثتاهام )اليونان وتركيا(. فبمثل 

شهدته  مبا  مقارنة  تفردها  وإبراز  الظاهرة  هذه  أبعاد  قياس  ميكن  املقاربة  هذه 

املجاالت املجاورة.

قلب  يسكنون  كانوا  الذين  اليونانيني  السكان  عىل  الدراسة  هذه  وسرتكز 

الذين  األرمن  السكان  عىل  ثانية  وبدرجة  الساحلية،  وأطرافه  األناضويل  املجال 

كانوا يوجدون أساسا يف األطراف الرشقية لألناضول، مع حضور يف مناطق انتشار 

اليونانيني نفسها التي كانوا يشكلون فيها جاليات تجارية، كام كانت لألرمن نقاط 

التقاء عديدة مع اليونانيني باعتبارهم أقلية مسيحية مثلهم. أما األقلية املسيحية 

األخرى املتمثلة يف اآلشوريني-الكلدان التي تعرضت ملجازر )نحو 500 ألف قتيل(، 

فكانت أقل عددا وأكرث انتشارا يف مجال شاسع يشمل األطراف الرشقية لألناضول 

والعراق وإيران وسورية، وهذا ما يجعلنا نقترص يف إشارتنا إىل هذه األقلية عىل 

نقاط محددة بغرض املقارنة.

إعامر  إعادة  يف   1923 العام  بعد  اليونان  بالد  إىل  الالجئون  اليونانيون  أسهم 

حارضتيه  ويف  منه  الشاملية  الجهة  يف  السيام  تجانسا،  أكرث  وجعله  اليوناين  القطر 

بـ»أوطانهم  املتعلقة  الذاكرة  رهانات  وتتبوأ  وسالونيك.  أثينا-بريايوس،  الكربيني: 

املفقودة« مكانة أساسية بالنسبة إىل هؤالء الالجئني، فحنينهم إىل أقاليمهم األصلية 

اليزال حيا يف الجيل الثاين والثالث والرابع وحتى الخامس، فحافظوا بذلك عىل هوية 

متميزة عن هوية سكان بالد اليونان »األصليني«، إذ عادة ما ينسبون أنفسهم إىل 

من  )متحدرون  بونطيون  يونانيون  إما  فهم  اليونان،  بالد  خارج  األصلية  أقاليمهم 

منطقة البحر األسود(، وإما كابادوكيون )من منطقة كابادوكيا رشق األناضول(، وإما 

أناضوليون )من منطقة األناضول(.

وتتمحور فرضية هذه الدراسة حول فكرة تصادم أربعة سياقات إقليمية 

يف آسيا الصغرى:
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من آسيا الصغرى إىل تركيا

1 - أولها السياق اإلقليمي املرتبط بانتشار الثقافة الهيلينية انطالقا من السواحل 

والبحار املتاخمة آلسيا الوسطى، منذ العصور القدمية حتى نهاية األلف األول بعد 

امليالد، ما أدى إىل تشكل مجال بيزنطي أساس بنيته الكنيسة املسيحية األرثوذكسية 

أو الكنيسة الرسولية األرمينية أو كلتيهام، ونظام الحصون الدفاعية، وشبكة املدن، 

والحضور القوي لإلدارة.

2 - ثانيها السياق اإلقليمي لحركيتي األسلمة والترتيك، وهام متالزمتان، ترتكزان 

عىل مجال البداوة والرتحال الذي استقوى وتوسع عىل حساب املجال البيزنطي وقضَّ 

أركانه ومتلكه، ما أسفر عن انشطار كبري آلسيا الصغرى بداية من القرن الحادي عرش 

امليالدي، وقد كان الرتحال من الخصائص األساسية للمجتمعات واألقاليم الرتكية.

3 - ثالث هذه السياقات هو املتعلق بالبنى املجالية العثامنية التي متلكت 

جزءا من اإلرث البيزنطي بهدف توحيد املجال األناضويل، فأسست لنظام »امللة« 

)millet( الذي أعطى األقليات الدينية املسيحية، ثم اليهودية، وجودا يقوم عىل 

خضوعها واالعرتاف بها يف آن واحد، مام أوجد توازنا نسبيا منح األقليات مكانة 

ال يستهان بها.

4 - ويخص السياق الرابع تشكيل مجاالت إقليمية متجانسة من طرف الدولتني 

القوميتني الرتكية واليونانية يف القرنني التاسع عرش والعرشين، بإنكار وجود األقليات 

وتهجريها ومحاولة التأسيس لوطن قومي متجانس إثنيا، فعادت إىل الواجهة حركيتا 

األسلمة والترتيك اللتان اتخذتا طابعا جذريا خدمًة لسياسة الدولة القومية الرتكية، 

والتي كانت أدواتها التصفيات العرقية والتهجري واملجازر التي اتخذت أو مل تتخذ 

طابع اإلبادة الجامعية.

لقد نشأ املجال الرتيك املعارص عن التصادم الجديل بني هذه السياقات األربعة 

أثر يف  إرثا  أو  مخلفات  أفرزت  والتي  الزمن،  يف  أيضا  واملتشابكة  تاريخيا  املتتالية 

السياقات األخرى، وضمن هذه السياقات املتتالية واملتشابكة، كان للديانة املسيحية 

السياقات  أخرى دور محوري، وكان يطغى سياق معني عىل  تارة  تارة واإلسالمية 

األخرى يف فرتة تاريخية محددة، ثم يخفت، ليظهر مجددا أو عىل األقل جزئيا يف 

مرتبطة  عميقة  أو  ثقيلة  تاريخية  بتيارات  هنا  يتعلق  فاألمر  تالية،  تاريخية  فرتة 

بانتامءات دينية وثقافية متجددة.
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مقدمة

وسنحاول أن نبني، من خالل هذه الدراسة، أن الرهان اإلقليمي كان أساسيا يف 

كل الفرتات التاريخية التي مرت بها آسيا الصغرى، بحيث أدى إىل رصاعات أكرث حدة 

مام شهدته مناطق أخرى مثل البلقان أو القوقاز، وَتواجه يف هذه الرصاعات شعبان 

واملسيحية  اإلسالم  هام  مهيمنتان  وديانتان  واألتراك،  اليونانيون  هام  إمرباطوريان 

األرثوذكسية. فقد كانت هذه املنطقة قلب اإلمرباطورية البيزنطية، ثم العثامنية، 

مام جعلها محل رهان إقليمي أكرث حدة من الرهانات التي طرحتها مناطق األطراف 

يف البلقان والقوقاز.

الرهانات اإلقليمية للمجال األناضويل: »األوطان املفقودة«
العصور  منذ  فيها  تجذر  التي  الصغرى  آلسيا  اليوناين  الشعب  فقدان  أوجد 

القدمية، رهانات تتصل بالذاكرة، توارثتها األجيال، وظهرت بوضوح يف بالد اليونان، 

عمليات  أن  كام  الصغرى.  آسيا  من  النازحني  بني صفوف  عاما،  ثالثني  نحو  منذ 

»اإلبادة« التي تعرض لها األرمن، أو تلك التي يرص يونانيو البحر األسود واليونانيون 

معروفة  أصبحت  لها،  تعرضوا  إنهم  القول  واآلشوريون-الكلدان عىل  العثامنيون 

أكرث بفضل العديد من الدراسات املنشورة، التي سنعتمد عليها من دون أن نقدم 

محل  التزال  التي  وهي  بشأنها،  نهائيا  حكام  نصدر  أو  املسألة  هذه  يف  الجديد 

نقاش بني املؤرخني املختصني يف عمليات اإلبادة. وسرنكز بدال من ذلك عىل الدور 

السياسات  األليمة  اإلقليمية ويف هذه األحداث  الرهانات  أدته يف  الذي  األسايس 

 )CUP( )İ ttihad ve Terakki Cemiyeti( التي انتهجتها جمعية االتحاد والرتقي

املنبثقة عن حركة الشباب األتراك )أو تركيا الفتاة(، والتي واصلها الكامليون بعد 

تأسيس الجمهورية الرتكية.

باحثني  ثالثة  أجراها  التي  والبحوث  العثامين  األرشيف  إتاحة  سمحت  وقد 

أتراك، هم أوغور أوميت أونغور )Ugur Ümit Üngör( )2011(، وفؤاد دوندار 

 ،)2102()Taner Akçam( آكتشام وتانر   ،)2014 ،2012( )Fuat Dündar(

بتجديد مقاربة األحداث املتصلة بالسياسة املعروفة بـ»الهندسة االجتامعية واإلثنية 

والدميوغرافية« التي وضعتها جامعة »الشباب األتراك« املنتمية إىل جمعية االتحاد 

القرن العرشين.  العمَل بها الكامليون حتى خمسينيات  والرتقي )CUP(، وواصل 
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وأتاحت هذه الدراسات تحليال أشمل لغايات وإفرازات املجازر والتصفيات العرقية، 

فبينام كانت األبحاث، حتى فرتة متأخرة، تعتمد أساسا مقاربة تتمحور حول جامعات 

من الضحايا دون غريهم: األرمن أوال، ثم اآلشوريون-الكلدان ويونانيو منطقة البحر 

األتراك  املؤرخون  لنا  يرسم  األكراد،  وأخريا  عموما،  العثامنيون  واليونانيون  األسود 

املذكورون صورة إجاملية لهذه الظواهر من خالل املقارنة بينها، ما يسمح بتلمس 

إفرازات السياسات املتبعة تجاه األقليات املسيحية واملسلمة أيضا، وهي سياسات 

كان هدفها بناء دولة قومية تركية متجانسة إثنيا.

حرَّكت  أطامع  محل  التاريخ،  عرب  وآسيا،  ألوروبا  املتاخم  األناضويل  املجال  ظل 

إمرباطورية  تقاليد  الحاملني  الشعبني  بني  السيام  الحروب،  نريان  وأوقدت  الغزوات 

)اليونانيني واألتراك(. وأدت النزاعات التي احتدمت بشدة يف الحرب العاملية األوىل 

وبعدها مبارشة إىل إبادة أعقبت مجازر وتصفيات عرقية. ومل ينس الضحايا الذين 

اْجُتثوا من أرض أجدادهم، التي اْنُتزعت منهم ملكيتها، »أوطانهم املفقودة«، واليزالون 

يطالبون بإرصار متزايد باالعرتاف باألرضار اإلنسانية واملادية التي تعرضوا لها.

وبينام كان هدف ما يعرف بـ»املحرقة« اليهودية )Shoa(، التي وضع يف أعقابها 

نهائيا  وجوده  ومحو  كليا  اليهودي  الشعب  تحطيم  الجامعية«،  »اإلبادة  مفهوم 

باعتباره تجسيدا للرش بالنسبة إىل النازيني، فإن أعامل القتل والتهجري التي تعرض 

تحطيم  غايتها  تكن  مل  واآلشوريون-الكلدان،  واليونانيون  واألرمن  املسيحيون  لها 

هذه الشعوب يف حد ذاتها بل متلك أرضها، ومنعها من تشكيل دول قومية خاصة 

بها أو أجزاء منها عىل هذه األرض، وهذا ما تحقق فعال بالطرد أو القتل أو اإلدماج.

ظاهرة الالجئني وأحفادهم
ماذا كان مصري من خرجوا أحياء من املجازر، أو عملية »اإلبادة«، سواء منهم 

من اْسُتِعيض عنهم بسكان أتراك أو مل ُيْسَتعض؟ لقد قصد القسم األكرب من سكان 

آسيا الصغرى اليونانيني إقليم دولة اليونان، وتفرق بعضهم بني جاليات يونانية يف 

نوا جاليات يف غرب  غرب أوروبا أو روسيا؛ أما األرمن فتوجهوا إىل روسيا، كام كوَّ

أوروبا، وبخاصة فرنسا، واستقر بعضهم يف بالد اليونان ولبنان والواليات املتحدة. 

وال شك يف أن دولة اليونان كانت األكرث تأثرا بظاهرة الالجئني؛ نظرا إىل أعدادهم 
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البالد، وكذلك بفعل عملية تبادل السكان بني  الكبرية مقارنة بإجاميل عدد سكان 

اليونان وتركيا، التي أفرغت أرايض وقرى يونانية من سكانها املسلمني، والتي تغري 

الالجئني،  اليونان بعمق بعد استقبالها عددا كبريا من  إثرها وجه شامل بالد  عىل 

وكذلك الشأن بالنسبة إىل عديد املدن اليونانية، فأصبحت هذه األماكن واألقاليم 

مرسحا مفضال للمظاهر والطقوس الهادفة إىل إحياء الذاكرة. كام أن األرمن الذين 

يعيشون يف املنفى، يف فرنسا مثال، استحدثوا هم أيضا أماكن إلحياء الذاكرة تركت 

بصامتها يف البالد التي استقبلتهم.

إن االجتثات العنيف لليونانيني واألرمن من آسيا الصغرى يف النصف األول 

الشتات،  أرايض  يف  الالجئني  أحفاد  لدى  تركها  التي  واآلثار  العرشين  القرن  من 

يجب تحليلها وفق أبعاد زمنية متعددة. فمن الرضوري أن نأخذ بعني االعتبار 

الزمن الطويل املرتبط بالتاريخني البيزنطي والعثامين والفرتات التاريخية السابقة 

يف العصور القدمية، كام يجب االهتامم باألزمنة املتصلة بأحداث النصف األول 

من القرن العرشين.

زاهر،  ماٍض  إىل  الحنني  يشدها  لدى شعوب  أساسيا  دورا  يؤدي  الطويل  فالزمن 

يرجع إليه دامئا يف تصورات املايض التي تجسدها »األيقونات« التي تستند إليها هويات 

الجاليات يف الشتات. فقد استغرق تحول هذه الشعوب اإلمرباطورية إىل أقليات يف 

أراٍض كانت تهيمن عليها يف العصور القدمية والوسطى، أربعة قرون، بل ألفية كاملة، 

بحيث إن التهجري والتصفية العرقية يف بداية القرن العرشين، عىل رغم عنفهام، هام 

املجال  هذا  يف  تأثريها  وتراجع  ألرضها  الشعوب  هذه  ملكية  نزع  لحركية  استكامل 

اإلقليمي، وهي حركية امتدت عىل مدار نحو ألف عام، وشهدت حروب غزو ومجازر 

متكررة وكذلك اندماجا للسكان بفعل االعتناق القرسي أو الطوعي للدين إلسالمي.

وعىل الرغم من أن الدولة القومية عملت منذ ظهورها يف القرن املايض عىل 

تحقيق »تجانس إثني« مأمول، واجتهدت من أجل وضع حد لتعددية إثنية ظلت 

التي  األقليات  فإن  األدىن،  والرشق  الصغرى  آسيا  إحدى خاصيات  األزمنة  مر  عىل 

أنكرت وجودها القومية الرتكية التي وضع أسسها مصطفى كامل وخلفاؤه، بدأت 

تظهر من جديد يف أوائل القرن الحادي والعرشين، عىل الرغم من التصفيات اإلثنية 

التي تعرضت لها يف القرن املايض.
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من جانب آخر، مل تندمج شعوب الشتات أو التي أصبحت تعيش يف »موطنها 

التاريخي« نتيجة للمجازر والتهجري والطرد، بشكل كامل يف البلدان التي استقبلتها، 

ومازالت تنادي بهويتها املتميزة املستندة إىل التاريخ واملطالبة بالتعويض لضحايا 

املجازر واإلبادة. كام صارت سياسة النسيان التي اتبعتها فرتة »أوطانها التاريخية« 

)بالد اليونان، أرمينيا( والدولة القومية الرتكية عىل وجه الخصوص، محل انتقاد من 

جانب الجمعيات وجامعات الضغط واألحزاب السياسية التي ينشط فيها الالجئون، 

وأماكن  بأقاليم  االرتباط  واليزال  اآلن.  النسيان  يرفضون  الذين  أحفادهم  والسيام 

تخلد  أماكن  بإنشاء  املنفى  أوطان  يف  له حضور  وصار  قويا،  املفقودة«  »األوطان 

املرجعية  التزال  كام  وأحفادهم.  لالجئني  املتميزة  الهوية  تعكس  ومعامل  الذاكرة 

اإلقليمية تحتل مكانة محورية لدى جامعات الشتات من خالل التظاهرات املقامة 

إلحياء الذاكرة، وخاصة تلك التي تؤطرها الكنيسة األرثوذكسية اليونانية أو الرسولية 

األرمينية، والتي تشكل مكونا أساسيا لهوية الالجئني وأحفادهم.

وعىل خلفية كل هذه األحداث ُيْطرح سؤال محوري يتعلق بالتحول من املجتمع 

العثامين املستند إىل نظام »امللة« ووضع »الذمة« إىل مجتمعات قومية تستند إىل 

دول قومية: يونانية، وأرمينية، وتركية، وعىل مبدأ املواطنة الذي ينفي وجود أقليات 

السنوات  يف  ُأنجزت  التي  األبحاث  إىل  بالرجوع  التحول  هذا  تحليل  وميكن  إثنية. 

األخرية حول تطور الجامعات اليونانية واألرمينية وتغري طبيعتها تحت تأثري الحركات 

التحوالت  هذه  إدراج  ويجب  الخصوص.  وجه  عىل  واألرمينية  اليونانية  القومية 

املتأخرة ضمن التغريات التي حصلت عىل املدى الزمني الطويل واملتمثلة يف أسلمة 

السكان املسيحيني وترتيكهم خالل األلفية األخرية. وستسمح هذه املقاربة الجغرافية 

التاريخية بتسليط الضوء عىل الوضع الجيو-سيايس الذي ساد طوال القرن املايض.

مجاالت وشعوب الحدود يف واجهات تركيا مع جريانها
إذا كان اليونانيون ومن بعدهم األتراك هم الشعبني الوحيدين اللذين نجحا يف 

توحيد آسيا الصغرى مدة طويلة، فقد كان لشعوب أخرى مجاورة دور عرب الزمن 

الطويل، وكان لها تأثري يف آسيا الصغرى فرتات زمنية متفاوتة. فالفرس اإليرانيون 

الجزيرة  شبه  عىل  إشعاع  له  وكان  الدوام،  عىل  حارضا  ظل  رشقيا  قطبا  يشكلون 
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األخمنديني،  الفرس  )إمرباطورية  اثنتني  مناسبتني  يف  عليها  هيمنوا  التي  الشاسعة 

ولو  ومستمر،  مستديم  تأثري  وثقافتهم  للغتهم  كان  كام  السلجوقية(،  والسلطنة 

العلوية  )النحلة  والدين  واألدب،  العثامنية،  اللغة  بواسطة  مبارش،  غري  بشكل 

واملذهب الشيعي(، واستمر هذا التأثري إىل فرتة متأخرة بل حتى اليوم. أما التأثريات 

الرافدين ومنطقة كيليكيا،  انطالقا من بالد  الجنوب الرشقي،  الوافدة من  العربية 

فقد كانت أقل حضورا، إذ مل تسفر الفتوحات العربية عن استقرار عريب مستديم 

بآسيا الصغرى يف العهد البيزنطي.

كام يوجد شعبان مل يؤسسا إمرباطوريات، بيد أن حضورهام مل ينقطع عرب الزمن 

الطويل، هام الشعبان األرميني والكردي اللذان حافظا عىل استمرار وجودهام يف 

جهات رشق األناضول الجبلية، عىل الرغم من الحروب والغزوات اإلمرباطورية، مام 

أهلهام للتأثري باستمرار يف تاريخ آسيا الصغرى، بل رأت فيهام تركيا الحديثة أكرب 

تحٍد واجه سعيها إىل فرض التجانس اإلثني والقومي. كل هذا جعل آسيا الصغرى أو 

األناضول نقطة تقاطع سياقات إقليمية لشعوب مختلفة، من دون أن ننىس شعوبا 

اليهود،  العربانيني  مثل  محدود،  بشكل  املتأخرة  الفرتة  يف  املنطقة  يف  أثرت  أخرى 

والبلغار، وخاصة الروس.

اإلثني  والتجانس  الوحدة  باتجاه  الصغرى  آسيا  جزيرة  شبه  تطور  تحليل  إن 

دون  من  يكتمل  ال  املاضية،  القليلة  األزمنة  يف  كام  البعيدة  األزمنة  يف  والثقايف 

التي تصلها بجوارها وتفصلها عنه، وهي واجهات  تناول واجهات تركيا الحدودية 

التجانس، وعىل  التوحيد وفرض  الضوء عىل حركية  دراستها  وقارية تسلط  بحرية 

فمنذ  اليوم.  وحتى  العرشين  القرن  أثناء  يف  واجهتها  التي  والصعوبات  املعوقات 

نهاية القرن الثامن عرش، شهدت هذه الواجهات حركة للسكان يف االتجاهني، وأدت 

فيها مجموعات إثنية معينة دورا مفصليا بني املجال األناضويل وجريانه، وكان ملدن 

املوانئ، وعىل رأسها إسطنبول وإزمري، دور التشابكات العصبية التي متر عربها كل 

املبادالت الدميوغرافية واالقتصادية والثقافية.

ومنذ 1957 توسعت حركة الهجرة الريفية الرتكية نحو الحوارض لتشمل أوروبا 

بني  املبادالت  فيه  تحدث  شاسعا  هجرة  فضاء  أوجد  مام  الوسطى،  أو  الغربية 

املواطن األصلية ومواطن إقامة هؤالء املهاجرين املتأخرين الذين كانت دوافعهم 
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اقتصادية يف األساس. وحاولت دولة الجمهورية الرتكية تنظيم هذه الهجرة )بعقد 

اتفاقيات ثنائية مع البلدان املستقبلة(، وتأطريها )بواسطة املعلمني واألمئة ووسائل 

أورويب  تريك  ماليني  أربعة  اليوم  ويشكل  لالتصاالت(.  اصطناعي  قمر  عرب  اإلعالم 

مجموعة كبرية عابرة للحدود، تضطلع بحركة دامئة بني مواطنها األصلية يف األناضول 

ومواطن استقرارها يف أوروبا، وكأن املجال األناضويل املتمثل يف الجمهورية الرتكية 

وجد امتدادا له يف الخارج وبخاصة يف أوروبا، بواسطة جامعات الشتات اليونانية 

واألرمينية والكردية أو الجامعات الرتكية العابرة للحدود، وفق املسارات التاريخية 

املختلفة لهذه الهجرات انطالقا من القطر الرتيك.

وميكن أن نفهم بشكل أفضل الطابَع الفريد والجذري لظاهرة التحول من آسيا 

الرتيك-اإليراين ومن منظور حركية  العامل  التموقع يف  تركيا، من خالل  إىل  الصغرى 

الترتيك عرب الزمن الطويل والتي أعقبت حركية اليوننة السابقة لها، وكذلك ضمن 

جمعية  اتبعتها  التي  اإلثني  التجانس  فرض  بسياسات  املرتبطة  القصرية  األزمنة 

اإلثني  املنطق  أن  إىل  التنبيه  وجوب  مع  بعدها،  من  والكامليون  والرتقي  االتحاد 

الذي سار عليه القوميون األتراك يختلف عن املنطق الثقايف لإليرانيني الذي يقوم 

عىل احرتام أكرب للتعددية اإلثنية.



اجلزء األول

املفاهيم واملنظومة النظرية:
شعوب الزمن الطويل وسياقاتها اإلقليمية
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بني أوروبا وآسيا...

أو تركيا، إىل مجال أوسع منها بكثري، وهو  أو األناضول  الصغرى،  تنتمي آسيا 

املجال الوسطي املمتد من البحر املتوسط إىل آسيا الوسطى، ومن بحر األدرياتيك 

إىل بحر قزوين، وتتقاطع فيها مسارات شعوب وثقافات الرشق والغرب، وشهدت 

كثريا من التأثريات والهجرات والرصاعات عىل املدى الزمني الطويل، بحيث يكون 

وتؤسس  الظواهر  لهذه  عميق  بتحليل  تسمح  التي  املفاهيم  تحديد  الواجب  من 

لدراسة جغرافية تاريخية للمجال اآلسيوي الصغري أو األناضويل. وبدال من مفهوم 

»الحضارة« نقرتح استعامل مفهوم الشعوب ذات البعد العاملي عرب املدى الزمني 

الطويل، أو الشعوب اإلمرباطورية، أو الشعوب القادرة عىل االستمرار، وهي شعوب 

لها منطق أو سياق إقليمي خاص بها. وقد خضعت كل من آسيا الصغرى والبلقان 

للمجال اإلمرباطوري متعدد األعراق نفسه، البيزنطي ثم العثامين، غري أن تطورهام 

الصغرى(،  آسيا  )حالة  جهة  من  التوحد  باتجاه  القومية  الدول  زمن  يف  املختلف 

واالنشطار من جهة أخرى )حالة البلقان(، يستلزم طرح هذه اإلشكالية وفق مقاييس 

زمنية مختلفة، وتناول بناء وطن قومي تريك انطالقا من الواجهات الحدودية التي 

تصله باملجاالت املجاورة له.
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ما  إىل  األناضول  أو  الصغرى  آسيا  تحّولت 

وترتيك  أسلمة  حركية  بعد  برتكيا  اليوم  ُيعرف 

إىل  عرش  الحادي  القرن  )من  األمد  طويلة 

عرفوا  الذين  سكانها  شملت  العرشين(  القرن 

القرن  قبل ذلك حركية يوننة أطول زمنيا )من 

امليالدي(.  العارش  القرن  إىل  امليالد  قبل  العارش 

بني  الوسطي  املجال  هذا  شهد  ذلك  أثناء  ويف 

أوروبا وآسيا فرتات طويلة من التعددية اإلثنية 

غريهام  دون  شعبان  واستطاع  والسياسية، 

توحيده سياسيا وثقافيا بشكل مستديم، وهام: 

اليونانيون  وبعدهم  الهيلينستيون  اليونانيون 

الرومان )اإلمرباطوريات الهيلينستية والرومانية 

التي  الروم  )سلطنة  األتراك  ثم  والبيزنطية(؛ 

بني أوروبا وآسيا:
املنطقة الوسطية

مفاهيم ومقاربات حتليلية

يف  االستمرار  عىل  القدرة  تقترص  »ال 
الزمن الطويل عىل »الحضارات الكربى 
اإلمرباطورية« وحدها، بل نجدها لدى 

شعوب تحتل حيزا إقليميا محدودا«

1
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أسسها السالجقة، وبعدها عىل وجه الخصوص اإلمرباطورية العثامنية والجمهورية 

من  متفاوتة  حركيات  من خالل  طويل،  زمن  عرب  الشعبان  هذان  ونجح  الرتكية(. 

حيث مداها الزمني، ومن دون محو التعددية اإلثنية الكامنة متاما، يف فرض ديانتهام 

ولغتهام عىل السواد األعظم لسكان هذا الفضاء. 

 Fernand بروديل  فرناند  املؤرخ  إىل  )نسبة  بروديليا  منظورا  اعتمدنا  وإذا 

ألفيات، نالحظ أن متّلك  املمتد عىل مدى ثالث  التاريخ  تناول هذا  Braudel( يف 

التي  الزمنية  املدة  نصف  تطّلب  عليه  ولغتهم  دينهم  وفرض  الفضاء  هذا  األتراك 

اليونان بشكل شبه  إزاحة  األتراك يف  السابقة؛ وقد نجح  اليوننة  استلزمتها عملية 

تام يف ظرف عرشين عاما فقط ختمت مثانية قرون من التقدم املستمر بدرجات 

أكرث رسعة  التاريخية  التحوالت  بأن  اإلقرار  وجوب  ومع  م(.   19-11 )ق.  متفاوتة 

بفضل  والوسطى،  القدمية  العصور  منها يف  واملعارصة  الحديثة  العهود  وفعالية يف 

تطور العلوم والتقنيات التي تضع بني أيدي الدول الحديثة وسائل تفوق بكثري تلك 

التي كانت بحوزة الدول القدمية، فإن األتراك نجحوا يف بضعة عقود يف بناء دولة 

قومية باألناضول تتمتع بقدر كبري من التجانس السيايس والثقايف، عىل حني اضطروا 

إىل االنسحاب من البلقان، وهي منطقة ظلت فيها ظاهرة األسلمة محدودة، بينام 

انترش اإلسالم عىل نطاق واسع يف األناضول يف العهد العثامين. 

لهذا وجب التطرق إىل الدور الذي أّداه تحول السكان إىل اإلسالم، وهم الذين 

ظل معظمهم، حتى القرن الثالث عرش امليالدي، مسيحيني خاضعني إىل أقلية من 

الفاتحني األتراك املسلمني. فكيف نجح هؤالء يف فرض لغتهم وثقافتهم العثامنية، 

املدن  سكان  أصول  تتنوع  األعراق  متعددة  وإمرباطورية  دول  ضمن  الرتكية،  ثم 

فيها؟ وكيف أدى ظهور القوميات يف القرن التاسع عرش إىل زوال شبه كيل لألقليات 

الدينية غري املسلمة من املجال األناضويل يف النصف األول من القرن العرشين؟

وحتى نفهم ظواهر ممتدة عرب زمن طويل، من قبيل متّلك الشعب الرتيك مجاال 

جغرافيا كان غريبا عنه، وفرضه تجانسا نسبيا عليه دينيا وثقافيا ولغويا، والتحول 

الحواجز  تجاوز  وجب  اليوم،  الغالب  الرتيك  االنتامء  إىل  الهيلينستية  الثقافة  من 

املعرفية والتقسيامت اإلقليمية والقومية، أو تلك املقاربات التي تتناول الفضاءات 

الثقافية بشكل مجزأ، ويكون ذلك بإقحام أدوات تحليل جديدة، ومفاهيم مستجدة، 
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مختلفة  معرفية  مجاالت  بني  الجمع  من  تجعل  مستحدثة،  منهجية  ومقاربات 

وتقاطعها أمرا رضوريا. وانطالقا من مفهوم »الرشخ بني الرشق والغرب« و»املنطقة 

الوسطية«، سنحاول عرض السياقات اإلقليمية لدول أو شعوب الزمن الطويل التي 

متكننا من تحليل حركيتي اليوننة والترتيك، مع تجاوز التقسيامت الزمنية للتاريخ 

والرومانية،  اإلغريقية  القدمية  )العهود  لها  املالزمة  املعرفية  والتجاذبات  التقليدي 

 ،)ottomanisme( العثامنية  الدراسات   ،)byzantinologie( البيزنطية  الدراسات 

الحضارات...(، كام سنجتهد لاللتزام مبنظور يجمع بني كل هذه املجاالت املعرفية 

ويبحث عن نقاط التقاطع بينها.

الرشخ بني الرشق والغرب أو »املنطقة الوسطية«
أوجد األوروبيون منذ القرن الثاين عرش امليالدي تعبريي الرشق والغرب، غري أن 

انتشار استعاملهام يعود إىل القرنني السابع عرش والثامن عرش عىل وجه الخصوص، 

الحضارات.  من  نوعني  بني  التباين  إبراز  بهدف  باملبالغة  االستعامل  هذا  ويّتسم 

وميكن الرجوع بهذا التعارض بني العاملني الرشقي والغريب إىل تقسيم اإلمرباطورية 

الجغرافيا  مقاربة  اصطدمت  وقد  395م.  العام  يف  وغربية  رشقية  إىل  الرومانية 

التاريخية املعتمدة عىل مفهوم الحضارات دامئا بهذا التعارض بني الرشق والغرب، 

الذي يقسم القارة األورو-آسيوية الشاسعة التي نشأ فيها أكرب عدد من الحضارات 

عىل املدى الزمني الطويل. 

ونستعرض بداية أطروحة إدوارد سعيد )E. W. Saïd( )1980، 347( القائلة: 

»بأن الرشق يف حد ذاته ما هو إال كيان موضوع؛ ففكرة وجود كيانات جغرافية 

بسكان أصليني مختلفني جوهريا، ميكن تعريفهم عىل أساس دينهم أو ثقافتهم 

النزعة  بها«. ثم يضيف: »إن  التسليم  الخاص بهم، ال ميكن  العرقي  انتامئهم  أو 

االسترشاقية تشرتك عموما مع السحر وامليثولوجيا يف كونها تعتمد نظاما مغلقا 

مكتفيا بذاته ويتقوى من ذاته، تكون فيه األشياء كام هي ألنه يقرر أنها كام هي 

جامدة ال تتغري، باالعتامد عىل تربيرات وجودية ال ميكن ألي معطى مستمد من 

الواقع أن يزحزحها أو يغرّيها. فأوروبا عندما اتصلت بالرشق، وعىل وجه التحديد 

باإلسالم، رّسخت نظام تصوراتها للرشق، وجعلت - كام يقرتح ذلك هرني بريين 
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)H. Pirenne( - من اإلسالم جوهر كيان خارجي، تأسست الحضارة األوروبية يف 

.)E. W. Saïd, 1980, 88( .»القرون الوسطى عىل فكرة مواجهته

»املنطقة الوسطية«
الثنائية  النظرة  هذه  تعويض   )D. Kitsikis( )1985( كيتسيكيس  د.  واقرتح 

تضع  والتي  الغريب،  العلمي  االسترشاق  يف  طويلة  فرتة  سادت  التي  »رشق-غرب« 

إنها  الشاسع، حتى  األورو-آسيوي  املجال  التقسيم بني آسيا وأوروبا يف غرب  خط 

وجود  فكرة  عىل  تقوم  ثالثية  أخرى  بنظرة  ورشقية،  غربية  إىل  أوروبا  قّسمت 

»منطقة وسطية« بني الرشق والغرب، بحيث ميّيز كيتسيكيس مجموعة من البلدان 

تعبري  الوصل بني حضارات الرشق والغرب، وفق  لها دور همزة  الشعوب كان  أو 

الجغرايف إ. روكلو )E. Reclus(، وهذه الشعوب هي: الروس، واليونانيون، واألتراك، 

وحتى  واألفغان،  واإليرانيون،  والعرب،  واملسلمة،  األرثوذكسية  البلقان  وشعوب 

شعوب غرب باكستان)1(. 

جهٍة  من  فُوجدت  اإلمرباطوريات:  من  صنفني  الوسطية  املنطقة  شهدت 

اإلمرباطوريات الوسطى التي هيمنت عىل منطقة املضائق وبحر إيجة )إمرباطورية 

الرومانية  واإلمرباطورية  اليونانية  اإلسكندر  وإمرباطورية  األخمنديني  الفرس 

األخريتني  اإلمرباطوريتني  مركز  وكان  العثامنية(،  واإلمرباطورية  البيزنطية  ثم 

حاولت  التي  األطراف  إمرباطوريات  أخرى  جهة  ومن  القسطنطينية/إسطنبول؛ 

العباسية  ثم  األموية  العربية  )اإلمرباطورية  الوسطى  اإلمرباطوريات  تخلف  أن 

بني  العالقات  وكانت  الروسية(.  واإلمرباطورية  الصفوية  الفارسية  واإلمرباطورية 

فيه  ُتّوج  الذي  800م  العام  وحتى  متوترة.  اإلمرباطوريات  من  الصنفني  هذين 

شارملان، مل ينفصل الغرب عن فضاء الحضارة البيزنطية، ليحاول بعد هذا التاريخ 

جاهدا أن ُيدّمر اإلمرباطورية الوسطى املرتبعة عىل املنطقة الوسطية، وقد توسع 

هذا الغرب ليضم يف القرن العرشين أوروبا الغربية واألمريكتني الشاملية والجنوبية 

الهند وجنوب رشق  النظرية،  الرشق فيشمل، وفق هذه  أما  وأسرتاليا ونيوزيلندا. 

آسيا الجنوبية الرشقية والصني وكوريا واليابان، حني ميكن اعتبار املنطقة الوسطية 

جزءا من الغرب والرشق يف آن واحد.
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واقرتح ثيريي بيانكيس )Thierry Bianquis( )1996( تعريفا للمنطقة الوسطية 

يقرتب مام طرحه كيتسيكيس، بحيث يسود يف هذه املنطقة التداول بني نظام ثنايئ 

وآخر ثاليث. فمن جهٍة، حدث تعارض بني إمرباطورية قارية يف غرب آسيا شملت 

القطرين العراقي واإليراين الحاليني يف الجانب األول، وإمرباطورية أو نظام بحري 

متوسطي متعدد الدول، دام ثالثة عرش قرنا )القرن السادس قبل امليالد إىل القرن 

األخمنديني،  الفرس  األول  الجانب  الثاين. ونجد يف  الجانب  امليالد( يف  بعد  السابع 

عواصم  عدة  لهم  كانت  الذين  الساسانيني،  من  والفرس  اآلرساسيني،  والبارثيني 

اإليرانية  الهضبة  يف  واألخرى  السامية،  بلغته  السفيل  العراق  يف  إحداها  متزامنة، 

بلغتها الهندو-األوروبية؛ ونجد يف الجانب اآلخر الدول الهيلينستية، واإلمرباطورية 

بني  العسكرية  الصدامات  تكررت  وقد  اليونانية.  بلغتها  البيزنطية  ثم  الرومانية 

الجانبني، وكانت الحدود الفاصلة بينهام تتبع غالبا مجرى الفرات األوسط، بحيث 

الوسطى  الرافدين  وبالد  املتوسطية،  باإلمرباطورية  ملحقا  السوري  املجال  كان 

والسفىل )العراق الحايل( باإلمرباطورية اآلسيوية، أما بالد الرافدين العليا )منطقة 

الجزيرة( وأرمينيا فكانتا محل تجاذب بني املعسكرين.

فتحت  م،  و657   635 بني  عاما،  وعرشين  اثنني  تتعَد  مل  زمنية  مدة  وخالل 

وبالد  البيزنطيتني،  ومرص  سورية  العربية،  الجزيرة  من  املتحدرة  العربية  القبائل 

الرافدين وإيران الساسانيتني، وأرمينيا وقسام من القوقاز. وكانت جبال األمانوس 

مدن  تضم  عسكرية  مناطق  تشكل  كيليكيا  ومنطقة  وطوروس،  النور(،  )جبال 

غرب  الواقعة  املناطق  كل  أن  وُيالحظ  بيزنطة.  تواجه  وثغورا  )عواصم(  حاميات 

جبال زاغروس، التي ُفتحت وأُسلمت وُعربت من طرف العرب املسلمني، باستثناء 

شبه الجزيرة األيبريية، كانت تسود فيها قبل الفتح إما لغة سامية، مثل اآلرامية-

الرسيانية والعربية الجنوبية واألمهرية، وإما لغات لها قواسم مشرتكة مع اللغات 

السامية، مثل القبطية والرببرية. وخالل بضعة قرون، تبنى أهل البالد األصليني كلهم 

اللغة العربية باعتبارها لغة كتابة وثقافة، واتخذها بعضهم لغة للتعامل اليومي، 

مبن يف ذلك املسيحيون واليهود.

أما يف مناطق رشق جبال زاغروس، أي إيران وبالد ما وراء النهر وأفغانستان، 

فقد اتخذت العربية لغة ثقافة وكتابة، عىل حني قاومت اللغات املحلية الهندو-
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أوروبية والقوقازية والرتكية-املجرية مّد التعريب، وحافظت عىل مكانتها بوصفها 

لغات للتعامل اليومي والثقافة الشفوية، وأُحييت شيئا فشيئا عىل املستوى األديب 

واملعريف، بيد أنها اقتبست من العربية حروف أبجدياتها وكذلك جّل مفرداتها 

املستعملة يف الداللة عىل املفاهيم. هذا ومل تكن الحدود اللغوية تتبع مجرى 

نهر الفرات، بل زحزحت إىل رشق العراق وبالتحديد إىل سفح جبال زاغروس، 

فبالد الرافدين السفىل والوسطى وجزء من العليا، التي كانت تغلب عليها اللغة 

السامية قبل اإلسالم، تعّربت بفعل استقرار قبائل عربية عدة متحدرة من شبه 

الجزيرة العربية. 

ويف القرن الحادي عرش امليالدي، ارتسمت يف جبال طوروس حدود جديدة بني 

مجال إسالمي ناطق بالرتكية يف الشامل الغريب، ومجال إسالمي آخر ناطق بالعربية 

يف الجنوب الرشقي تحكمه طبقة عسكرية من األتراك واألكراد. هذا باإلضافة إىل 

وبيزنطة،  )املغولية(،  الذهبية  العصبة  من  يتكون  املتوسط  رشق  وسطي  مجال 

وأتراك األناضول، واملامليك، وكان يشكل حيزا فاصال بني أوروبا الغربية املتوسطية 

التي بدأت تشهد حيوية متزايدة مع امتداد لها يف األناضول متثله أرمينيا الصغرى، 

من جهة، وبني فسيفساء الدول املنبثقة عن تفكك اإلمرباطورية املغولية األوىل بآسيا 

الرابع عرش  القرن  اإليلخانيون، من جهة أخرى. وبحلول  يهيمن عليها  والتي كان 

امليالدي تأّكد تقسيم آسيا الغربية الذي فرضه األمر الواقع، بني فضاء إسالمي ناطق 

باإليرانية ساده يف معظم األحيان حكام متعاطفون مع املذهب الشيعي، وبني عامل 

عريب وتريك يتبع معظمه املذهب السني.

املقاربة الحضارية للمنطقة الوسطية
استخدم كتاب كثريون تعبري أو مفهوم »الحضارة« لدراسة حّيز التامس والتقاطع 

متجاورة  أو  متتالية  مختلفة  إمرباطوريات  مجال  كان  الذي  مختلفة  شعوب  بني 

 )Arnold Toynbee( توينبي  فآرنولد   .)M. Bruneau, 2013( رصاع  عالقة  يف 

يعرف الحضارات بأنها إما أن تكون وحدات شاسعة تتبلور يف شكل إمرباطوريات 

الصينية  الحضارة  املنضوي تحت  أو رشق آسيا  )الصني  بالرضورة  األعراق  متعددة 

واإلمرباطورية الرومانية أو الفارسية والحضارة البيزنطية، واإلمرباطورية املغولية(، أو 
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فضاءات ثقافية منتمية إىل دين معنّي )العامل اإلسالمي واملسيحية الغربية، واملسيحية 

الشأن  الحضارات كام هو  أو فضاءات متاس بني  الهندية(،  األرثوذكسية والحضارة 

 .)Andes( بالنسبة إىل جنوب رشق آسيا وحضارات أمريكا الوسطى ومنطقة األنديز

وهذه الحضارات التي تولد وتتطور ومتوت يف مدى زمني طويل جدا وعرب فضاءات 

اثنتني وعرشين حضارة.  أو  تتعدى إحدى وعرشين  العدد، هي ال  قليلة  شاسعة، 

وَيعترب توينبي أن الدين هو »املكّون املحوري« لكل حضارة، بحيث عرّف: »الحضارة 

تعريفا روحيا... باعتبارها محاولة إيجاد وضع مجتمعي ميكن للبرشية بأرسها أن 

تعيش ضمنه يف تناسق، وكأنها تشكل عائلة واحدة؛ فذلك هو الهدف - وفق رأي 

بوعي  أو  بغري وعي  اآلن  ُوجدت حتى  التي  الحضارات  إليه  تصبو  الذي  توينبي- 

.)A. Toynbee, 1951, 165-179( .»منها

وميّيز توينبي يف الجدول البياين الذي وضعه لحضارات العامل بني 3500 ق.م. 

عرشة  ثالث  متثلها  التي  الوسطية«،  »املنطقة  كيتسيكيس  يسّميه  ما  و2000م، 

 ،)A. Toynbee, 1996, 103-104( فيها  الغالبة  بالديانة  معظمها  ُيعرف  حضارة 

التزال ست منها قامئة حتى اآلن )سبع إذا أخذنا يف االعتبار الحضارة الغربية التي 

مل تنشأ يف هذا املجال بيد أنها حارضة فيه(، وهذه الحضارات، وفق توينبي، هي: 

الروسية، واملسيحية األرثوذكسية، واإلسالمية، واملسيحية القائلة بالطبيعة الواحدة 

لله )املونوفيزية(، واملسيحية النسطورية، وحضارة الرحل )البدوية(. أما الحضارات 

)الفينيقيون واليهود والفليستيون(،  السورية  السبع األخرى فلم تعد حّية، وهي: 

والهيلينية، واإليجية، واإليرانية، والحيثية، والسومرية-األكادية، واملرصية. أما حضارة 

الرّحل املمتدة من آسيا إىل أفريقيا، أي من املغول إىل الطوارق، فهي ال تتبع دينا 

واحدا بل أديانا مختلفة )الشامانية، والبوذية، واإلسالم(، كام أن اتساعها الجغرايف 

وحضورها الزمني يتغريان كثريا.

 Samuel( وميكن أن ندرج ضمن توجه توينبي محاولة صاموئيل ب. هنتنغتون

P. Huntington( املتأخرة )1996( لتحديد إطار جيو-سيايس لتصادم الحضارات. 

اإلسالمية  حضاريتان،  كتلتان  أوجدتها  الوسطية«  »املنطقة  فإن  هنتنغتون  ووفق 

اليهودية  الحضارة  أما  بالتنوع.  تتميزان  كتلتان  وهام  األرثوذكسية،  واملسيحية 

يعتربها هنتنغتون حضارة  )Samuel P. Huntington, 1996, note p. 46( فال 
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بسبب ضعفها الدميوغرايف مقارنة بالكتل الحضارية الكربى، ونظرا إىل أنها قامئة عىل 

جاليات الشتات املوزعة بني الحضارات الغربية واألرثوذكسية واإلسالمية، فإرسائيل 

الغربية يف الرشق األوسط، غري أن هنتنغتون ال  ليست إال كيانا متقدما للحضارة 

يرصح بهذا بوضوح.

واقرتح فرناند بروديل )Fernand Braudel( نظرة مغايرة تقول بوجود 

ارتباط وثيق بني كل حضارة و»مجال جغرايف بحدود شبه مستقرة«، و»حّيز 

 Le Monde( »ويحدد بروديل يف كتابيه »العامل املعارص .)ثقايف« )1966، 154

 ،)Grammaire des civilisations( )1966( »و»قواعد الحضارات )actuel

ست حضارات كربى صّنفها إىل نوعني: حضارات غري أوروبية )اإلسالم، وأفريقيا 

وأوروبا  وأمريكا،  )أوروبا،  أوروبية  وحضارات  األقىص(،  والرشق  السوداء، 

األخرى: الدولة املوسكوية، وروسيا، واالتحاد السوفييتي(. ويربط بروديل كل 

والعرب،  والفرس،  واألتراك،  األفغان،  استثناء  »مع  الجغرايف،  مبجالها  حضارة 

وهي شعوب تصنف خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، وال ترتبط بأصل »قومي« 

أو وجود إثني أو قبيل أو حتى جهوي، فهي تنضوي تحت صفة أبدية تتمثل 

العامل  أو  فاإلسالم   .)G. Corm, 1991, 372( اإلسالمي«.  والعامل  اإلسالم  يف 

الصفات  كل  فوق  تسمو  دينية  صفة  عىل  يقوم  الذي  وحده  هو  اإلسالمي 

أي  والثقافية، والقومية(، وتعلو خصوصا فوق  )اللغوية، والسياسية،  األخرى 

ارتباط مبجال جغرايف أو إقليمي.

من  عددا  املعارص،  العامل  من  انطالقا  الربوديلية،  النظرة  هذه  وتحدد 

ال  الربوديلية  فالنظرة  توينبي.  عرّفها  التي  تلك  من  أقل  الحضارية  الوحدات 

تسمح مبقاربة فعلية للمنطقة الوسطية التي ال توجد فيها، وفقها، سوى ثالث 

حضارات: اإلسالم، والحضارة األوروبية، والحضارة الروسية. ويغّلب بروديل يف 

تحليله لإلسالم والعامل اإلسالمي العوامل املوّحدة عىل عوامل التقسيم والتمييز 

التي ال ينفيها بل يتناولها من منظور التنوع املرتبط بالدول اإلقليمية.

آسيا  لغرب  متييزا  أكرث  مقاربة   )P. Gourou( )1953( غورو  ويعتمد ب. 

اإلسالمي. فهذه املنطقة »تحولت كلها إىل اإلسالم، ما عدا بعض الجزر املسيحية 

يف  املوسمية  الرياح  منطقة  من  وحدة  أكرث  يجعلها  ما  القليلة«،  واليهودية 
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توحد  آسيا  فغرب  االستوايئ.  جزئها  يف  خصوصا  كبري  بتنوع  تتميز  التي  آسيا 

حضاريا بفضل اإلسالم الذي ال ميثل فقط ديانة بل أيضا ميثل »نظاما اجتامعيا 

 )1953( آسيا  غرب  عن  اإلقليمية  دراسته  يف  غورو  ب.  ويفرق  وسياسيا«)2(. 

الرشقي  والساحل  العربية،  وآسيا  وتركيا،  اإليراين،  املجال  مجاالت:  أربعة  بني 

للبحر املتوسط )Levant(، ويقسمها إىل دول. ويستعمل بخصوص إيران عبارة 

والخليج  قزوين  بحر  بني  الدوام،  عىل  ُوجد  »إذ  الفارسية:  األمة  أو  الحضارة 

الفاريس، مجال يسكنه الفرس أو املنتسبون إىل الحضارة الفارسية«.

هذه املقاربات الحضارية املختلفة )توينبي، وهنتنغتون، وبروديل، وغورو( تتعامل 

مع مقياس العامل، وتعطي األفضلية تارة للعامل الديني، وتارة للطبيعة وتقنيات اإلنتاج 

صورة  تقديم  عن  قارصة  يجعلها  ما  وهذا  القومية،  الدول  بني  العالقات  أو  والتأطري 

وكان  الوسطية.  للمنطقة  والجيو-سيايس  التاريخي  الجغرايف  بالتحليل  تسمح  متكاملة 

مارك كريبون )Marc Crépon( )2002( أبرز من قدم نقدا وافيا عن استعامل مفهوم 

الحضارة ومخاطره، وتتمحور انتقاداته حول العالقة بني الحضارة األوروبية، أي حضارة 

الغرب، التي اعُتربت فرتًة طويلة أنها »الحضارة« مبفهومها املطلق، والحضارات األخرى 

التي كان ُينظر إليها ضمنيا عىل أنها حضارات دنيا.

فكتاب هنتنغتون مثال يقّسم البرشية إىل جامعات وحضارات عدة، »وقد 

التواصل  ميكنها  ال  الجامعات  هذه  أن  ليربهن  أخرى،  بعد  صفحة  اجتهد، 

إرادة  أو  يجمعها  أسمى  هدف  والنعدام  توافقها  عدم  إىل  نظرا  بينها  فيام 

للعيش املشرتك«. )M. Crépon, 30(. فاألصول املتنوعة، والتعددية الثقافية، 

تصبح  حني  النظرة،  هذه  وفق  مرفوضة  كّلها  والتالقح،  االختالط  وعمليات 

التباينات بني الحضارات هي الجوهر، فاالعتقاد يف أصالة الحضارات والنظر 

قارة.  تاريخية  لكيانات  وجوديا  بعدا  يضفي  مطلقة،  كيانات  باعتبارها  إليها 

سببية  وهي  وحيدة،  لسببية  األفضلية  يعطي  الحضاري  التحليل  أن  كام 

نفسها  بالدرجة  األخرى  املمكنة  لألسباب  التعرض  دون  من  والدين،  الثقافة 

تطور  مسار  كلها  تتبع  فالحضارات  واالجتامعية(.  والسياسية،  )االقتصادية، 

قالقل  مرحلة  من  »متر  فهي  وتوينبي،   )Spengler( شبنغلر  وصفه  وحيدا 

والتفكك«.  االنحطاط  تشهد  أن  قبل  الشاملة،  الدولة  إقامة  إىل  ورصاعات 
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)هنتنغتون كام استشهد به م. كريبون، 2002، 55(. ويف مقابل ذلك تسمح 

مقاربات جغرافية تاريخية حديثة بإدخال مفاهيم جديدة انطالقا من نظرة 

محددة للمجال األورو-آسيوي والعامل القديم.

املفاهيم الجديدة للمقاربة الجغرافية التاريخية: 
اإلمرباطورية-العامل واالقتصاد-العامل والنظام-العامل

طّور كريستيان غراتالو )Christian Grataloup( )1996(، يف سياق ما طرحه 

ف. بروديل وإ. فالرشتاين )I. Wallerstein(، مقاربة جغرافية تاريخية منهجية يف 

التاريخ« )Lieux d’Histoire(، وحّلل فيها  التي وضع لها عنوان »أماكن  دراسته 

توزيع وتطور الحضارات يف القارة األورو-آسيوية منذ عهود ما قبل التاريخ إىل القرن 

التاسع عرش، فوضع تحليال للفضاء االجتامعي للحضارات الربوديلية عىل مستوى 

القارة األورو-آسيوية، وما يطلق عليه برزخ »آسيا الغربية« أو »جنوب غرب آسيا«.

ويظهر هذا التحليل أن الفرتة املمتدة من نهاية القرن الثالث إىل القرن التاسع 

امليالدي، شهدت تحوال من حوض متوسطي متجانس ينتمي إىل املجال الحضاري 

نفسه املتمثل يف اإلمرباطورية الرومانية، إىل مجال ثاليث األبعاد: عامل كارولنجي )ثم 

مسيحي التيني متعدد األقطاب(، إمرباطورية بيزنطية، عامل عريب إسالمي. وكانت 

تلك نتيجة تقسيم حدث بفعل ضغوط خارجية وسياقات طاردة باتجاه األطراف، 

وكأن املجال القديم شهد عملية انشطار انبثقت عنها مجاالت جديدة. 

 )C. Grataloup, 1996, 60-68( القديم«  العامل  »نظام  معامل  غراتالو  وحدد 

الذي يشكل فيه عامل الرّحل والقوافل شبه مجال يربط بني عقد تشكله حضارات 

واملسيحية  الرشقية،  واملسيحية  اإلسالمية،  والعربية  والهندية،  الصينية،  األطراف: 

الالتينية. »فنحن بصدد إشكالية االرتباط بني مستويني مجاليني وزمنيني مختلفني 

متجانسان  متباعدان،  اجتامعيان  فضاءان  وهام  الحضارات(:  وعامل  الرّحل  )عامل 

داخليا، مستقالن، يعيشان وفق وتريتني مختلفتني، مع وجود مجال يلتقيان فيه بيد 

.)C. Grataloup, 1996, 87( .»أنه محدود جدا

كام رأى كريستيان غراتالو رضورة تحديد املفهوم الربودييل للحضارة، فمّيز 

فرض  ملنطق  والخاضعة  واملوحدة  اإلمرباطوريات-العوامل  أوال  صنفني:  بني  فيه 
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التجانس انطالقا من مركز مهيمن )اإلمرباطورية املرصية، والرومانية، والبيزنطية، 

والصني، وإيران...(؛ وثانيا االقتصاديات متعددة العوامل واملجزأة سياسيا والقامئة 

عىل تعدد األقطاب )بحيث »ال تتطابق املركزية السياسية مع املركزية االقتصادية، 

ويتعدد الفاعلون يف املجال«(، وتكون االقتصاديات متعددة العوامل أكرث حيوية 

 M.( )مجاليا وزمنيا )الغرب األورويب، العامل املاالوي، جنوب الهند، ورمبا اليابان

.)Bruneau, 2013

أما جورج كورم )Georges Corm( )1993( فقد اتبع أيضا مقاربة ميكن وصفها 

االجتامعية  »البنى  لتعتمد  التوحيدية،  الديانات  تتجاوز  التاريخية،  بالجغرافية 

واللغوية،  الجغرافية،  )»األساسات  الجيو-ثقافية  واألسس  الكربى«،  السياسية 

الخصيب،  والهالل  الرافدين  )بالد  الكربى«  الحضارات  »مراكز  أو  والثقافية«( 

األناضول الهيليني-الرتيك، الهضاب اإليرانية، مرص( التي تندرج ضمن الزمن الطويل 

جدا )ستة آالف عام(. »فقد حملت هذه األسس حضارات كربى مازال إرثها حارضا 

يف املجتمعات الحديثة يف استمرارية البنى العصبية واألرسية الكربى، وأسالك رجال 

بشخصية  املرتبطة  الحكم  وأنظمة  املحلية،  املسيحية  واملذاهب  الشيعة  الدين 

.)G. Corm, 1993, 75( »الحاكم التي نجدها لدى الدول والحكام... إلخ

ولعل جورج كورم مصيب يف رفضه املقاربة القامئة عىل فكرة »الحضارة اإلسالمية 

املجردة الساكنة عىل مدى قرون طويلة، عىل رغم التعدد اللغوي والجغرايف والثقايف 

والديني الذي يظل حارضا حتى داخل املجتمعات املسلمة«، فهذا التصور املجرد 

يتالقى مع مقاربة األوساط السلفية اإلسالمية القائلة بشمولية اإلسالم بوصفه نظاما 

الحديُث عن حضارة  املعقول  أنه من غري  كورم  ويرى  وثقافيا.  واجتامعيا  سياسيا 

ويندد ج. كورم  قامئة.  العثامنية التزال  الدولة  أو  العباسية  الخالفة  إسالمية وكأن 

)G. Corm, 1999, 74 - 75( بهذه »البديهية يف النظرة الغربية«، وبهذا »الخيار 

يشكل  التي  املجتمعات  لهوية  تحليل  »كل  أمام  عرثة  حجر  يقف  الذي  املعريف« 

اإلسالم دينها الرئيس، ويضع العامل الديني يف وضع مهيمن أو يعطيه عىل األقل 

األولوية الرتاتبية مقارنة بعنارص الهوية األخرى«.

الوثنية/الديانات  )الديانات  البحت  الديني  املنظور  فخاخ  تجنب  وبغية 

إرنست  اعتمدها  التي  اآلرييني/الساميني  ثنائية  عىل  تقوم  مقاربة  أو  التوحيدية( 
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رونان )Ernest Renan(، يقرتح كورم مقاربة جغرافية باملعنى الواسع. فبالنسبة 

الرشوخ  رغم  عىل  وتشابهها  الكبري  باستقرارها  متيزت  حكم  أنظمة  »وجدت  إليه 

الظاهرية«، وكانت لها حدود متغرية جدا بسبب االضطرابات الناجمة عن تحركات 

العربية  الجزيرة  من  أو  واملغول(  )األتراك  آسيا  وسط  من  اآلتية  الرحل  شعوب 

الكربى:  واللغوية  الثقافية  »املجموعات  إحدى  إال  ليس  العريب  والعامل  )العرب(. 

نضيف  أن  التي ميكن  العربية«،  املجموعة  اإليرانية،  املجموعة  الرتكية،  املجموعة 

إليها املجموعة اليونانية التي مل ُتَزح من األناضول إال يف النصف األول من القرن 

العرشين )تبادل السكان مبوجب معاهدة لوزان يف العام 1923(.

السياق اإلقليمي اإلمرباطوري وفق ابن خلدون
عاش  الذي  )1332-1406م(  خلدون  ابن  العريب  التاريخ  فيلسوف  وضع 

فرتة من حياته يف القاهرة، نظرية تتعلق باملنطق اإلقليمي لإلمرباطوريات أُعيد 

أن  ابن خلدون  بنّي  تأكيد صوابها أخريا )G. Martinez - Gros, 2014(. فقد 

مركزه  مجال  عىل  تربعت  التي  اإلسالمية  اإلمرباطورية  وخاصة  اإلمرباطوريات، 

مستقرين  سكان  مجال  عىل  جهة  من  قامت  العريب،  والعنرص  األوسط  الرشق 

الجزء  للدولة  ويوفرون  للرضيبة،  ويخضعون  ينتجون  مسلحني،  غري  )حرض( 

األكرب من مواردها، ومن جهة أخرى عىل سكان قبليني رحل مهيمنني )العصبية( 

ولديهم شخصية عرقية مختلفة عن  الحكم،  العسكري وعنف  العنف  ميتلكون 

السكان املستقرين. وقد استمر هذا النموذج بعد انهيار اإلمرباطورية يف القرن 

تتكون كل دولة  بنية كل دولة إسالمية مهام صغرت، بحيث  الحادي عرش، يف 

من: »عاصمة، وأرض منتجة )أو تجارة منتجة(، وحزام من القبائل أو األقاليم غري 

.)G. Martinez - Gros, 2014, 23( .»الخاضعة

هذا ومل يتبع الغرب، منذ القرون الوسطى، هذا النموذج الذي استمر يف الرشق 

نحو ألفي سنة يف املراكز الكربى الثالثة حيث ترتفع كثافة السكان املشتغلني بالزراعة، 

أي يف كل من الصني والهند والرشق األوسط املتوسطي. »فمن طبيعة اإلمرباطورية أن 

تجمع كل األرايض املتحرضة وكل البرشية التي تستحق هذه الصفة، وأال ترتك خارج 

سلطتها إال األرايض املوحشة«. )G. Martinez - Gros, 2014, 35(. ومن أطراف 
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اإلمرباطورية التي ينترش فيها سكان متفرقون قبليون، تنشأ القوى التي تستحوذ عىل 

حكم الدولة، وتوسع مجالها ونفوذها بواسطة الفتوحات، قبل أن يحدث استيعاُب 

ليظهر من  املستقرين،  اإلمرباطورية  وترويضها ضمن سكان  وتحييدها  القوى  هذه 

جديد يف األطراف القبلية فاتحون جدد يؤسسون أرسة حاكمة جديدة تتوىل شؤون 

واملتحكم  املوجه  للعنف  حادة  تعبئات  عن  تنشأ  »فاإلمرباطوريات  اإلمرباطورية: 

فيه، والتي ال تقدر عىل إفرازها واإلبقاء عليها سوى أطراف العامل القبيل واألحواض 

بنقاط  علم  عىل  أنها  بيد  الرببرية،  مرحلة  تعيش  مازالت  أطراف  وهي  الحرضية، 

ضعف فرائسها«. )G. Martinez - Gros, 2014, 34(. وسنحاول تقييم هذه الفرضية 

النظرية يف الفصول التالية املخصصة للشعوب املنبثقة عن هذه اإلمرباطوريات.

ومن املرجح أن مفهوم اإلثنية يكون أنسب من مفهوم الحضارة أو األمة للتعرف 

عىل الواقع الجغرايف التاريخي للمنطقة الوسطية.

مفهوم اإلثنية ومقاربة أ. د. سميث األسطورية - الرمزية
وضع عامل االجتامع أ. د. سميث )A. D. Smith( )1986( مقاربة للبنى اإلثنية 

بالنسبة  مهمة  مقاربة  وهي  األمم،  أساس  واعتربها  الطويل،  الزمني  املدى  عىل 

تعرف  سكان  جامعة  هي  فاإلثنية  الصغرى.  وآسيا  الوسطية  املنطقة  دراسة  إىل 

الدافعة«  »األسطورة  )أو  أصولهم  عن  أسطورة  أفرادها  ويتقاسم  يجمعها،  باسم 

لغة  عىل  تقوم  وثقافة  األجيال،  بني  تصل  تاريخية  وذاكرة   ،)»mythomoteur«

السكان  هؤالء  يرتبط  ما  وعادة  واحد،  آن  يف  كليهام  أو  مشرتك  دين  أو  مشرتكة 

األخطار  مواجهة  يف  يجمعهم  تضامني  إىل حس  باإلضافة  محدد،  مكان  أو  بأرض 

والتهديدات الخارجية. وتستعني اإلثنية برموز )أيقونات( تذكر باستمرار باملوروث 

التغريات  رغم  عىل  دميومتها  يف  اإلثنية  الظاهرة  مفارقة  وتكمن  املشرتك.  واملصري 

والتحوالت )A. D. Smith, 1986, 22 - 31(، وَيعترب أ. د. سميث أن أصل التاميزات 

اإلثنية قديم جدا )أكرث من 2000 سنة قبل امليالد(.

أصول  إىل  أساسا  تحيل  ورموزا  وذكريات  أساطري  إثنية  كل  قلب  ويختزن 

الجامعة وأنسابها. وهذه النواة التي ترتكز عليها هوية اإلثنية هي التي تؤسس 

الدافعة«  »األساطري  من  نوعان  ويوجد  اإلثنية.  العيش  وأمناط  الثقافات  لتاميز 
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اإلثنية: األساطري الدافعة الساللية )نسبة إىل ساللة حاكمة(، واألساطري الدافعة 

الجامعية )نسبة إىل الجامعة(.

يربط النوع األول الجامعة اإلثنية بساللة حاكمها )الزعيم أو امللك(، وهو ذو 

طبيعة سياسية أساسا، عىل رغم أهمية التعبري الديني املنتج للطقوس. ومن األمثلة 

عىل هذا النوع من األساطري الدافعة: مرص الفرعونية، وملوك آشور، وإمرباطورية 

أفقية  طبيعة  ذات  اإلثنيات  وهذه  البيزنطيون...  واألباطرة  الفارسية،  امللوك  ملك 

 A. D.( األثرياء  الحرض  والتجار  والكتبة،  املوظفني،  تشمل  حيث  أرستقراطية، 

.)Smith, 1986, 79 - 82

صورة  عىل  فيقوم  الجامعية،  الدافعة  األساطري  يف  املتمثل  الثاين  النوع  أما 

الجامعة بكاملها بدال من ساللة مميزة أو مؤسسة حاكمة. ويظهر هذا النوع يف 

املدن - الدول، واألحالف القبلية، والنَِّحل الدينية، وجامعات الشتات. ومن األمثلة 

عىل ذلك: املدن-الدول اليونانية يف العهود القدمية؛ وصورة الشعب املقدس الذي 

املعبد  ورثت  التي  وبيعه  القدامى  أنبيائه  حول  وامللتف  )اليهود(  الله  اختاره 

األصيل؛ والشتات األرميني املرتبط ارتباطا وثيقا بكنيسته الغريغورية التي يقع 

مركزها يف إيتشميادزين )Etchmiadzin( باإلقليم الجبيل ململكته األصلية. وهذه 

اإلثنيات عمودية تقوم عىل الشعب والعيش يف املدن، وأهم مكوناتها الكهنوت، 

والحرفيون، والتجار، وطبقة حاكمة تنتمي إىل األوساط الحرضية الغنية املؤثرة 

.)A. D. Smith, 1986, 83(

ال تتوافر للدولة األرستقراطية التي متثل النوع األول من األساطري الدافعة الوسائُل 

فتكتفي  متجانسة،  ثقافية  السكان يف وحدة  إدماج  من  التي متكنها  واإلدارية  التقنية 

الحالة  هذه  يف  الدولة  ومتتد  الطبقي.  التاميز  عىل  وترتكز  موحدة،  سياسية  مبنظومة 

عىل إقليم شاسع، وذلك شأن امليديني، والفرس، والحيثيني، والرومان، والبارثيني، وحال 

أن  بيد  كبري،  امتداد  األفقية  اإلثنيات  لهذه  ويكون  بعدهم.  من  والعثامنيني  العرب 

حدودها ومالمحها تظل غري محددة بوضوح، ومن األمثلة عىل ذلك: الفرس األخمنديون، 

والعثامنيون، والعرب املسلمون، واإلغريق األرثوذكس، واملسيحية الالتينية.

أما اإلثنيات العمودية أو القامئة عىل الشعب، فنجدها تتمحور حول ثقافة إثنية 

واحدة تظهر بدرجات متفاوتة يف مختلف طبقات السكان، إذ ال ميكن حرصها يف طبقة 
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واحدة. وهذه اإلثنيات يكون مجالها أقل امتدادا وعددا من إثنيات النوع األول، ومن 

الجامعات  فهذه  والسومريون.  واألرمن،  واليهود،  اإلغريق،  قدماء  ذلك:  عىل  األمثلة 

يف  توحدها  التي  اإلثنية  الروابط  تؤكد  العمودية  الجامعات  أو  الشعب  عىل  القامئة 

مواجهة األجنبي أو العدو، وتحدد بدقة حدود أرضها، وترفض تأثريات الديانات األخرى 

واالندماج الثقايف والزواج خارج الجامعة. ويضطلع الزعامء املؤثرون والرجال املحاطون 

بالقداسة بدور مهم جدا داخل هذه الجامعات )A. D. Smith, 1986, 83( التي ميكن 

تقسيمها إىل أربعة أصناف:

- املدن-الدول: سومر، بالد الفينيقيني، اليونان.

- إثنيات الحدود: األرمن، العربانيون، األكراد.

- األحالف القبلية: القبائل الكردية، الحلف اليهودي الذي غزا كنعان.

- جامعات الشتات، النِّحل أو األقليات اإلثنية: جامعات الشتات اليونانية، واللبنانية، 

واليهودية، واألرمينية، والدرزية، واآلشورية-الكلدانية.

وقد أوجدت هذه اإلثنيات روابط مميزة مبكان أو بكتاب مقدس أو بلغة مقدسة)3(.

لقد كانت الحياة االجتامعية والثقافية يف العهود القدمية والعرص الوسيط يف كل 

من أوروبا والرشق األوسط تغلب عليها اإلثنية أكرث من األمة، واالنتامء اإلثني أكرث من 

االنتامء القومي، واملرجعية اإلثنية أكرث من القومية. وكانت هذه اإلثنيات قامئة داخل 

أو إىل جانب دول، أو كانت تهيمن عىل إثنيات أخرى ضمن إمرباطورية كإمرباطورية 

الفرس مثال.

مفهوم الشعب
يستعمل هنا مفهوم الشعب القريب من مفهوم اإلثنية، وفق تعريفه التايل: 

»فالشعب مجموعة أفراد يحسون بانتامئهم إىل الجامعة نفسها من خالل أصلهم 

 A. Rey, ( »أو دينهم أو أي رابط آخر، حتى إن مل يكونوا يعيشون يف بلد واحد

1496 ,1992(، وعادة ما يكون رابط الشعب اللغة. والشعب ليس بالرضورة أمة، 

بل كيان قريب منها، مبا أن االنتامء إىل شعب يعني وجود وعي قد تختلف أسسه 

من شعب إىل آخر )اللغة، والبنية االجتامعية السياسية املتكررة، والدين(. والشعب، 

مثله مثل اإلثنية، مفهوم أعرق من مفهوم األمة الذي مل يظهر يف شكله املعارص إال 
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يف القرن الثامن عرش)4(. كام أن مفهوم الشعب يندرج، مثل مفهوم اإلثنية، ضمن 

الزمن الطويل، وهو زمن أطول من زمن الدول أو السالالت التي تحكمها: »فداخل 

الشعب تتعاقب األجيال كالنهر الذي يستمر يف الوجود بالتجدد املستمر ملياهه«. 

.)V. Descombes, 2013, 194(

املايض  ففي  الدولة.  مبفهوم  مرتبط  سيايس  مغزى  الشعب  ولـمفهوم 

االستعامري القريب يفرض الشعب ذاته ويصارع من أجل تشكيل الدولة الخاصة 

الوطنية(.  التحرير  )حركات  اإلمربيالية  أو  االستعامرية  القوة  عن  واملستقلة  به 

ويف حالة الدولة القامئة يصارع الشعب املتحدر من أقلية تعترب نفسها مظلومة، 

من أجل تغيري هذه الدولة حتى يتحقق االعرتاف به بإعطائه استقاللية ثقافية 

وسياسية، أو حتى دولة مستقلة، ميكن أن تكون لها عالقة وثيقة أو واهية مع 

.)5()A. Badiou, 2013, 20 - 21( .الدولة التي انشقت عنها

ويتخطى  الطويل،  الزمن  يف  يندرج  تاريخي  واقع  عىل  املفهوم  هذا  ينطبق 

سالالت  عىل  القامئة  الدول  )تشكيالت  الحاكمة  والسالالت  التاريخية  الفرتات 

)اللغة،  استمرارية  عنارص  يتضمن  الشعب  فمفهوم  باإلقليم،  املرتبطة  حاكمة( 

والبنى االجتامعية والسياسية، والتميز الديني(، وعنارص قطيعة )تشكيالت الدول 

القامئة عىل سالالت حاكمة، واألمة، والدولة القومية(، تدفع إليها أو تسببها تأثريات 

أو أحداث خارجية. وميكن أن تكون الشعوب شعوبا-عوامل)6( تندرج ضمن الزمن 

الطويل، مبعنى أنها تشكل عاملا ذا ثقافة هدفها إمرباطوري عاملي من حيث االنتشار 

شعوبا  الشعوب  تكون  أن  ميكن  املقابل  ويف  والترتيك...(.  والتعريب،  )اليوننة، 

يف  وحيويتها  طاقتها  تستعمل  ال  أنها  غري  الطويل  الزمن  يف  االستمرار  عىل  قادرة 

بناء إمرباطورية-عامل، بل ملقاومة االندماج يف جريانها معتمدة يف ذلك عىل عوامل 

.)M. Bruneau, 2001( )االستمرارية )اللغة، والثقافة، والدين، والشتات

نظريات ما بعد الحداثة حول مفهوم األمة
 وإعادة النظر يف املقاربة األسطورية-الرمزية

النظرة السابقة مقاربة أخرى ُتويل أهمية للعالقات بالرتكيز عىل  تتعارض مع 

األبعاد العالقاتية واالجتامعية يف الشخصية والبناء القومي، بحيث ُينظر إىل اإلثنية 
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عىل أنها نتاج الخطاب داخل الدولة الحديثة، عرب تفكيك الخطاب القومي الذي 

يقدم األمة ككل متجانس، فتعترب األمة كنتاج خطاب مبتكر أو متخيل، فهي يجب 

أال ينظر إليها بوصفها نتاجا مستقرا نسبيا للتوجهات العميقة للتطور االقتصادي أو 

.)O. Frödin, 2003( السيايس أو الثقايف

 ،)essentialiste( باعتباره تصورا شيئيا  للنقد  د. سميث  أ.  تصور  أخضع  وقد 

وليس  برشية،  مجموعة  ألي  وجوهرية  موضوعية  خاصية  اإلثني  االنتامء  يف  يرى 

مدعمة  حداثية  مسلامت  إىل  االنتقادات  هذه  وتستند  خطابيا.  اجتامعيا  بناء 

بتحليالت فوكو )Foucault( للحداثة، بحيث ترى أن كل شخصية قومية أو إثنية 

إمنا استحدثتها املؤسسات الحديثة.

وهذه االنتقادات املوجهة إىل سميث تقوم عىل تفسري خاطئ ملفهوم الرتكيبة 

املوضوعية،  وتعبرياتها  الذاتية  التصورات  بني  واالرتباط  األسطورية-الرمزية 

الرتكيبة  أو عبارة   )ethnic core( اإلثنية النواة  فسميث عندما يستعمل عبارة 

والذاكرات  األساطري  مثل  ذاتية  معايري  له  كمرجعية  يتخذ  األسطورية-الرمزية، 

والقيم، وهي تعبريات اكتسبت طابعا موضوعيا بتحولها إىل رموز وطرز مميزة 

لتشكيالت تاريخية معينة)7(.

ويقول سميث بوضوح إن الجامعة اإلثنية تتشكل ويعاد تشكيلها وفق الظروف 

وتحوالت بيئتها. فاالنتامء اإلثني، وفق قوله، يتميز بالتالزم بني التحول واالستمرارية 

فعل  لرد  وفقا  صياغتها  تعاد  القيم  نظم  بأن  يقر  وهو  محددة.  مقاييس  داخل 

القومية  الثقافات  وأن معاين  االجتامعية،  والظروف  بيئتها  تحوالت  جامعاتها عىل 

يعاد تحديدها ومراجعتها باستمرار، عىل أنه يؤكد أن هذه التحوالت يجب أن تظل 

داخل مقاييس انتامء املجموعة التي ميكن أن تستمر عىل مدى عدة أجيال.

البعد  عليها  يغلب  التي  القومية  إىل  النظرة  جهٍة  من  نضع  أن  وميكن 

األنرثوبولوجي والتي ميثلها سميث، ومن جهة أخرى النظرة ذات الطابع السيايس 

التي تتصور االنتامء اإلثني كنتيجة لخطاب سيايس. فسميث ال يعترب إطالقا أن األمة 

التي  النخب  لهذه  الجامهري مستسلمة  تظل  فيام  النخب  كليا  وتحددها  تبتكرها 

تسريها كام تشاء، فالزعامء القوميون بالنسبة إليه ال ميكنهم تحقيق النجاح إن مل 

يستعينوا بنامذج ثقافية واجتامعية موجودة ومتوارثة داخل الشعب. ويؤكد سميث 
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أنه إذا كانت القومية أيديولوجية حديثة، فإن األمم والشعور باالنتامء القومي مل 

واأليديولوجيا)8(.  االجتامعي  والتنظيم  الثقافة  من  أخرى  أنواع  مثل  ابتكارها  يتم 

يؤسس  حتى  وروايات  سلفا  موجودة  أمناطا  يستغل  الحديث  القومي  فالخطاب 

أن يضفي  إن خطابا قوميا حديثا ميكن  بدولة مستقلة، بحيث  املنادية  للمطالب 

.)O. Frödin, 2003( معاين جديدة عىل أمناط موجودة سلفا

تشكل نظرية سميث اإلثنية-الرمزية منظومة متكاملة وذات داللة بالنسبة إىل 

عدد كبري من املسارات التاريخية للقومية. فهذا البناء التحلييل يسمح بالولوج إىل 

العمق التاريخي الذي عادة ما تتجاهله مقاربة ما بعد الحداثة.

الشعوب-العوامل اإلمرباطورية أو الشعوب القادرة
عىل االستمرار يف الزمن الطويل

كانت للشعوب العوامل، أو اإلثنيات من النوع األول، أي األفقية األرستقراطية 

عىل  اإلمرباطورية،  بالشعوب  ننعتها  أن  ميكن  التي  سميث،  د.  أ.  يعرفها  كام 

لغتها  لفرض  جزئيا  تحققت  إرادٌة  الطويل،  تاريخها  فرتات  من  فرتة  يف  األقل 

ودينها عىل شعوب أخرى، وكان ذلك جزءا من مرشوعها اإلمرباطوري ثم مرشوع 

دولتها القومية. ومن األمثلة عىل ذلك، والتي مازالت حارضة، مشاريع: اليوننة 

)املرتبطة أحيانا بالتمسيح(، والتعريب، والترتيك، واألْيرَنة، والتي قد ترافقها - 

القرسي  االندماج  سياسات  تتمكن  مل  أخرى  جهة  من  األسلمة.  عمليُة   - ال  أو 

التي تعرضت لها الشعوب القادرة عىل االستمرار يف الزمن الطويل يف كثري من 

الدول التي تقاسمت موطنها األصيل )األقاليم األرمينية والكردستانية(، من إزالة 

هذه الشعوب يف حد ذاتها، بجعلها تشارك مشاركة كاملة يف الحياة االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية والثقافية يف البلدان التي ألحقت بها. هذا ومل يطبق عىل 

هذه الشعوب مفهوم الحضارة، ويرجح أن ذلك يعود إىل ضيق امتداد مجالها 

الثقايف وافتقارها إىل ماض إمرباطوري.

والصينيون،  اإليرانيون،  أو  والفرس  الرومان،  بعدهم  ومن  اليونانيون  أسس 

والهنود املتمركزون يف الجنوب، دوال إمرباطورية عىل مدى الزمن الطويل. وقد 

بناهم اإلمرباطورية وأعاد استعاملها املغول، وخاصة األتراك. فالفرس، ثم  تبنى 
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اليونانيون الذين خَلفهم الرومان، ثم األتراك )السالجقة ثم العثامنيون(، متكنوا 

من توحيد جزء كبري من املنطقة الوسطية. واتبعت الفتوحات وهجرات الشعوب 

عىل  الغرب  إىل  الرشق  من  وتارة  الرشق،  إىل  الغرب  من  اتجاها  تارًة  املتتالية 

العرضية ملوجات  التأثريات  تعرضت هذه  ما  ونادرا  األورو-آسيوي.  املحور  هذا 

مندفعة من الجنوب إىل الشامل )الفتوحات العربية واألسلمة(، ثم من الشامل 

إىل الجنوب )تقدم اإلمرباطورية الروسية فيام بعد بدءا من القرنني الثامن عرش 

والتاسع عرش(. ومتيز الشعب الفاريس اإليراين بقدرته الكبرية عىل االستمرار شعبا 

إمرباطوريا، إذ حافظ عىل هويته اللغوية، ونجح يف إعادة تشكيل بنى دولته عىل 

رغم تعاقب الفتوحات والغزوات.

األسود  البحر  )سواحل   )Pont - Euxin( البونط  وسواحل  إيجة  بحر  وكان 

الُبنى  إىل  بالنسبة  ارتكاز  نقاط  املتوسط  والبحر  القدامى(  اليونانيني  إىل  بالنسبة 

اليونانية متعددة املراكز التي متيزت هي األخرى بقدرتها عىل االستمرار يف الزمن 

الطويل. وقبل فتوحات امللكني املقدونيني فيليب، وخاصة اإلسكندر، كان اليونانيون 

ينتمون إىل اإلثنيات العمودية القامئة عىل الجامعة، ليتحولوا يف الفرتة الهيلينستية 

إىل إثنية أرستقراطية أفقية من النوع األول.

الكربى  »الحضارات  عىل  الطويل  الزمن  يف  االستمرار  عىل  القدرة  تقترص  وال 

اإلمرباطورية« وحدها، بل نجدها لدى شعوب تحتل حيزا إقليميا محدودا. وهذه 

الشعوب القادرة عىل االستمرار يف الزمن الطويل تعيش دامئا يف املناطق الحدودية، 

أي يف املجاالت البينية الفاصلة بني اإلمرباطوريات الكربى أو املاملك املتجاورة: بني 

بالد الرافدين ومرص بالنسبة إىل العربانيني، وبني اإلمرباطورية البيزنطية ثم العثامنية 

من جهة وفارس أو الخالفة العربية من جهة أخرى بالنسبة إىل األرمن واألكراد.

شكلت هذه الشعوب يف وقت مبكر جامعات شتات ذات بعد متوسطي وأورويب 

أو أورو-آسيوي، ثم اتخذت يف الفرتة املتأخرة بعدا عامليا. ومل تكتف هذه الشعوب 

باملطالبة بوضعية األقلية ضمن الدول التي تشتت بينها، وكان أهم عوامل التامسك 

التي سمحت باستمرارها: اللغة، والبنى العصبية أو القبلية، والدين الذي تغري مرارا 

يف الفرتات القدمية من تاريخها. وتلك هي إثنيات النوع الثاين العمودية القامئة عىل 

الجامعة التي متتلك أساطري دافعة جامعية، كام يعرفها أ. د. سميث )1986(.
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إدخال منوذج  العرشين، أحدث  القرن  وبداية  التاسع عرش  القرن  نهاية  ومنذ 

الدولة القومية األوروبية الغربية يف سياق تفكيك اإلمرباطوريات متعددة اإلثنيات 

كتل  بني  تفصل  خطية  حدود  إيجاد  والروسية(،  والنمساوية-املجرية،  )العثامنية، 

تسعى إىل فرض التجانس داخل حدودها، والتي صارت دوال قومية جديدة: اليونان، 

وتركيا، وإيران، ومرص، وأرمينيا، وفيام بعد دول وسط آسيا، وباكستان، وأفغانستان. 

وقد عطل تشكل بعض هذه الدول القومية مؤقتا توسع روسيا )واالتحاد السوفييتي 

بعدها( باتجاه الجنوب والرشق، ووجود دولة يوغسالفيا يف البلقان.

واألسلمة،  اليوننة،  يف  املتمثلة  الحضارية  الحركيات  تحولت  ذلك  خضم  ويف 

اإلثنية هدُفها  اإلثني والتصفية  التجانس  والتعريب، والترتيك، إىل حركيات لفرض 

االعرتاف  يف  يظهر  ما  وهذا  قرسا،  إدماجها  أو  قمعها  أو  اإلثنية  األقليات  إزالة 

التي قد تصل إىل  القومية دون غريها، وتبادل السكان، وارتكاب املجازر  باللغات 

حد اإلبادة )األرمن، واآلشوريون-الكلدان(. فقد حدث االنتقال من اإلمرباطورية-

العامل الحضارية إىل تشكيلة أضيق تتمثل يف الشعب-األمة أو الشعب القادر عىل 

االستمرار يف الزمن الطويل. وقلة هي اإلمرباطوريات-العوامل التي تحولت إىل دول 

قومية حديثة: الصني، الهند، إيران، روسيا بعد االتحاد السوفييتي؛ فيام انقسمت 

أخرى إىل دول قومية مستندة إىل فكرة وجود شعب-أمة وأسست لقومية حيوية 

أو توسعية: تركيا، أرمينيا، اليونان، بلغاريا... وبعضها اآلخر مل ينجح حتى اآلن يف بناء 

دولة قومية موحدة: األكراد، والعرب.

املستطيلة  الشاسعة  الجزيرة  شبه  الوسطية عىل  للمنطقة  دراستنا  وسرنكز يف 

كانت يف  والتي  األتراك،  لدى  وباألناضول  اليونانيني،  لدى  الصغرى  بآسيا  املعروفة 

قلب إمرباطوريتني متعدديت اإلثنيات، البيزنطية ثم العثامنية، عىل مدى نحو ألف 

الكبري، فإن هذا املجال شهد حركيات هدفها فرض  عام. وعىل رغم تنوعه اإلثني 

التجانس الثقايف والديني واللغوي والسيايس )اليوننة-التمسيح، واألسلمة-الترتيك( 

بحدة وفعالية أكرب مام شهدته املجاالت املجاورة )البلقان، والقوقاز، وبقية الرشق 

األوسط(، ليصبح هذا املجال يف النهاية إقليم دولة قومية قوية هي تركيا املتجهة 

نحو التجانس. ونقدم فيام ييل تحليال لهذه الظاهرة الفريدة يف املنطقة الوسطية.
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من حوض البحر املتوسط إىل آسيا الوسطى

املتوسطية  األورو-آسيوية   املنطقة  مجال  ميتد   

إىل  طارق  جبل  من  املتوسطية(  )املنطقة 

متفاوت  وجفاف  جاف  صيف  مُيّيزه  أفغانستان، 

أو  الجافة  شبه  املناطق  من  عددا  أوجد  الحدة 

الجافة )الصحاري(. وتلتقي يف هذا املجال ثالث 

يشمل  أنه  كام  وأفريقيا(،  وآسيا  )أوروبا  قارات 

فضاء بحريا يتمثل يف البحرين املتوسط واألسود، 

يسمح بحركة املبادالت بني الرشق والغرب وبني 

الشامل والجنوب، أي بني القارات الثالث. ويضم 

أوراسيا،  قلب  يف  الرشقي،  نصفه  يف  املجال  هذا 

أيضا  يصل  األوسط(  أو  األدىن  )الرشق  برزخا 

آســيا الصغرى أو األناضول يف 
الفضاء األورو-آسيوي

النماذج اجملالية والشعوب-
العوامل املندرجــة يف الزمن 

الطويل

التي  الصغرى  آسيا  فهم  ميكن  »ال 
تحولت إىل تركيا باعتبارها كتلة تركية 
عن  منفصلة  أو  معزولة  متجانسة 
متفاعلة  إقليمية  وحدة  بل  جريانها، 
بها،  تحف  التي  والبلدان  البحار  مع 
حدودية  واجهات  حولها  وتبلورت 
املدى  عىل  تاريخية  أحداث  بفعل 
الفتوحات  يف  متثلت  الطويل  الزمني 
املجاالت  بني  والهجرات  واملبادالت 

املتجاورة«

2
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امتداد  هو  الرشق  الواقع يف  الربزخ  وهذا  برية.  بواسطة طرق  الثالث  القارات  بني 

آلسيا الوسطى والرباري القارية الشاسعة األورو-آسيوية، تحّده يف الشامل السهول 

لغزوات  املجال  هذا  تعرض  فقد  موقعه  إىل  ونظرا  الروسية-األوكرانية.  الشاسعة 

الفاتحني الذين كانوا يتنقلون عربه بسهولة بفضل ترويض حيوانات النقل )الِجامل 

ذات السنام الواحد أو ذات السنامني، والخيل(. 

 ومن مزايا هذا املجال الجاف إجامال، باستثناء الجهات الساحلية الجبلية التي 

كبريين  نهرين  حويض  وجود  األمطار،  من  معتربة  كميات  فيها  تتساقط  ما  عادة 

وسهول الطمي التي خّصبتها فيضاناتهام الطبيعية أو أعامل السقي، ويتعلق األمر 

ليشكال  يتالحامن  اللذان  والفرات  )دجلة  الرافدين  بالد  النيل وحوض  نهر  بحوض 

العامل  أقدم حضارات  لعدد من  مهدا  الحوضان  وكان هذان  سهل طمي شاسعا(. 

املتوسط-البحر  البحر  مجال  يتميز  آخر  جانب  من  وآشور(.  وآكاد  وسومر  )مرص 

بوجود  األوروبية واآلسيوية،  أجزائه  أي يف  الشاملية والرشقية،  الضفتني  األسود يف 

شبه جزر متفاوتة من حيث املساحة، وهي: شبه الجزيرة اإليبريية وإيطاليا والبلقان 

وآسيا الصغرى؛ وشبه الجزر هذه امتدادات ملجاالت قارية تفصلها عنها يف الوقت 

نفسه سالسل أو كتل جبلية متفاوتة من حيث وعورة الولوج إليها أو املرور عربها 

)جبال البريينيه واأللب والبلقان وطوروس وجبال رشق األناضول(.

 ومن بني شبه الجزر هذه، ترتبع اثنتان عىل مساحة كبرية، وتشكالن امتدادين 

ألكرب سهول وبراري القارة األورو-آسيوية، وهام شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة 

آسيا الصغرى التي تتصل إحداهام باألخرى بواسطة فضاء يشكل يف الوقت نفسه 

برزخا بني أوروبا وآسيا )منطقة تراقيا يف أوروبا وبيثينيا يف آسيا(، إضافة إىل مضيق 

أو باألحرى مجموعة من املضائق )الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور( تصل البحر 

املنطقة  يف  مركزيا  موقعا  هاتان  الجزيرتني  شبه  وتحتل  املتوسط.  بالبحر  األسود 

أوروبا  بسهول  ترتبط  البلقان  جزيرة  فشبه  الشاسعة،  واملتوسطية  األورو-آسيوية 

األوسط  الرشق  بسهول  الصغرى  آسيا  تتصل شبه جزيرة  فيام  والرشقية،  الوسطى 

وهضاب وبراري وصحاري إيران ومن ورائها وسط آسيا. وكأننا هنا بصدد تشابك 

عصبي )synapse()1(، محوره بحر مرمرة واملضائق )هيلينسبونت والبوسفور(، وهو 

تشابك بري وبحري يف الوقت نفسه )برزخ ومجموعة من املضائق(، يشكل اللحمة 
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الجامعة بني شبه جزيريت البلقان وآسيا الصغرى الشاسعتني. وأصبح هذا التشابك يف 

فرتة متأخرة نسبيا قلَب دول إمرباطورية متجددة )اإلمرباطورية الرومانية الرشقية-

القسطنطينية/إسطنبول  حارضة  من  اتخذت  العثامنية(،  واإلمرباطورية  بيزنطة 

الواقعة عىل مضيق البوسفور عاصمة لها)2(.

 أما خالل األلفيات الثالث السابقة للميالد فقد تأسست دول وحضارات يف هذه 

املجاالت التي تشكل بيئات جغرافية متجانسة نسبيا: الهضبة األناضولية والساحل 

الغريب آلسيا الوسطى )الحيثيون وفريجيا وليديا(؛ وبالد الرافدين والهالل الخصيب 

)سومر وآكاد واإلمرباطورية اآلشورية ثم البابلية(؛ وحوض ودلتا وادي النيل )مرص 

الفرعونية(. وكانت معظم هذه الدول تبسط سلطتها عىل فضاءات جغرافية محددة، 

ألحقت بها أحيانا فضاءات مجاورة مختلفة عنها وأقل سكانا واتساعا. وبدءا من 

القرن السادس قبل امليالد ظهرت إمرباطوريات متتد عىل مساحات شاسعة ُألِحق بها 

عدد كبري من البيئات الجغرافية والشعوب املختلفة التي توحدت حول ثقافة غالبة 

وشعب مهيمن: اإلمرباطورية امليدية ثم الفارسية، وإمرباطورية اإلسكندر اليونانية 

ثم املاملك الهيلينستية، واإلمرباطورية الرومانية. 

)النصف عىل  كبريا  اإلمرباطوريات هيمنتها ووّحدت جزءا   وقد فرضت هذه 

امليالدي متكنت  الرابع  القرن  ومنذ  املتوسطية.  األورو-آسيوية  املنطقة  من  األقل( 

من  مرة  ألول  البيزنطية  اإلمرباطورية  وبعدها  الرشقية  الرومانية  اإلمرباطورية 

توحيد البلقان وآسيا الصغرى ضمن كيان واحد. ويف القرن السابع امليالدي وّحدت 

ثالثة  تتعد  مل  فرتة  وخالل  العباسية،  ثم  األموية  الدولة  العربية ضمن  الفتوحات 

خاضعا  يكن  مل  الذي  املتوسطية  األورو-آسيوية  املنطقة  من  األكرب  الجزء  قرون، 

دولة  )1037–1194م(  السالجقة  األتراك  أّسس  بعدها  البيزنطية.  لإلمرباطورية 

عرش  الرابع  القرن  ومنذ  الساسانية.  الفارسية  لإلمرباطورية  مشابهة  إمرباطورية 

البيزنطية  اإلمرباطورية  اتساع  ورثت  إمرباطورية  العثامنيون  األتراك  أنشأ  امليالدي 

بل كانت أكرث اتساعا منها، وظلت هذه اإلمرباطورية حتى بداية القرن العرشين 

الرابع  القرن  منذ  سلطتها  بيزنطة  عليه  بسطت  الذي  نفسه  املجال  عىل  مرتبعة 

امليالدي، أي منطقة البلقان وآسيا الصغرى. هذا يف الوقت الذي تجّزأ فيه املجال 

العريب بشكل مستديم، وتشكلت يف الرشق دولة الفرس الساسانية ثم الصفوية.
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 مام سبق ميكن تقسيم املنطقة محل الدراسة إىل ثالث مجموعات: اإلمرباطورية 

اإلمرباطورية  خلفت  التي  العثامنية  واإلمرباطورية  الرشق،  يف  اإليرانية  الفارسية 

البيزنطية يف الوسط، واملجال املسيحي الغريب يف النصف الغريب من حوض البحر 

تأسيس  رغم محاوالت  مجّزءا عىل  األخري  املجال  وقد ظل هذا  وأوروبا،  املتوسط 

الرومانية  اإلمرباطورية  ثم  الكارولنجية  )اإلمرباطورية  غربية  رومانية  إمرباطورية 

الجرمانية املقدسة(.

وإن  شاملها،  يف  وتحديدا  املنطقة  خارج  أخرى  إمرباطورية  تشكلت  كام   

التي حكمها كل من  الروسية  بها، وتلك هي اإلمرباطورية  كانت عىل صلة وثيقة 

مرور  ومع   .)1796–1547( الكربى  كاترين  ثم  األكرب،  بطرس  ثم  الرهيب،  إيفان 

الوقت تعاظم دور هذه اإلمرباطورية يف املنطقة بتوسعها جنوبا يف البحر األسود، 

باليولوغ  زوي  أخ  ابنة  من  الثالث  إيفان  زواج  أن  كام  الوسطى.  وآسيا  والقوقاز، 

نفسه  يعترب  بأن  الرويس  للقيرص  بيزنطة، سمح  أباطرة  آخر   )Zoé Paléologue(

 Philarète( بسكوف  دو  فيالريت  الراهب  وأطلق  البيزنطية.  لإلمرباطورية  وريثا 

de Pskov( يف العام 1505 فكرة مفادها أن موسكو هي روما الثالثة التي ورثت 

 .)M. Zinovieff, 1994, 43( األرثوذكسية البيزنطية

املدافع  بدور  روسيا  اضطلعت  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  ويف   

كوتشوك  )معاهدة  العثامنية  اإلمرباطورية  داخل  القاطنني  األرثوذكس  عن 

جيو- دورا  تؤدي  جعلها  ما   ،)Kutchuk Kaïnardja« - 1774« قاينارجه 

كربى  إمرباطورية  إقامة  الثانية  كاترين  حلم  وكان  املنطقة،  يف  كامال  سياسيا 

رومانوف  أرسة  أعضاء  أحد  عرشها  عىل  يرتّبع  سالفية-أرثوذكسية-بلقانية 

لروسيا  تابعة  اإلمرباطورية  هذه  لتصبح  روسيا،  يف  الحاكمة   )Romanov(

التي كان هدف توسعها االستحواذ عىل شبه جزيرة القرم والقوقاز باالعتامد 

عىل الشعوب املسيحية من جورجيني وأرمن، إضافة إىل سعيها للسيطرة عىل 

املناطق اإلسالمية يف آسيا الوسطى. ومنذ عهد بطرس األكرب وحتى فرتة حكم 

مرة عىل  الحرب عرشين  روسيا  أعلنت  و1917،   1682 بني  أي  الثاين،  نيقوال 

مرة  عرشة  وإحدى  فارس،  عىل  مرات  وست  العثامنية،  واإلمرباطورية  القرم 

.)F. Thual, 1994, 43( عىل الدول اإلسالمية يف آسيا الوسطى
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ست وحدات جغرافية تاريخية كربى
املتوسطية،  األورو-آسيوية  املنطقة  تقسيم  ميكن  التطورات  هذه  إىل  بالنظر   

عىل أساس الزمن الطويل أو الطويل جدا، إىل ست وحدات مجالية كربى مختلفة 

من حيث االتساع، بيد أنها حافظت كّلها عىل مزايا مشرتكة عىل مستوى الجغرافيا 

إيران  أو  فارس  وهي:  والفتوحات،  الدول  تعاقب  رغم  عىل  والثقافية،  الطبيعية 

وحوض  والبلقان؛  ومرص؛  الخصيب؛  والهالل  الصغرى؛  وآسيا  اإليرانية(؛  )الهضبة 

املتوسط الغريب األورويب واألفريقي.

بالهوية،  املرتبط  أو  الحضاري  الدول ذات املحتوى  أو   فام اإلمرباطوريات 

التي تعاقبت عىل كل من هذه الوحدات املجالية الكربى بشكل كامل أو جزيئ، 

من الرشق إىل الغرب ومن منظور الزمن الطويل، أي منذ العهود القدمية إىل 

الفرتة املعارصة؟

- فارس-إيران )إيالم، وامليديون، وفارس األخمندية، واليونانيون الهيلينستيون، 

أي  والصفويون(،  واملغول،  السالجقة،  واألتراك  والعرب،  والساسانيون،  والبارثيون، 

عرش إمرباطوريات أو دول.

وفارس  واآلراميون-الكلدان،  وبابل،  وآشور،  وآكاد،  )سومر،  الخصيب  الهالل   -

األخمندية، واليونانيون الهيلينستيون، والعرب، واملغول، واألتراك العثامنيون(، أي 

عرش إمرباطوريات أو دول.

واليونانيون  األخمندية،  وفارس  وفريجيا،  وليديا،  )الحيثيون،  الصغرى  آسيا   -

والعثامنيون،  واملغول،  السالجقة،  واألتراك  والبيزنطيون،  والرومان،  الهيلينستيون، 

الصليبيني، والعرب، والروس(، أي ثالث عرشة  الالتني  إمرباطوريات  وعىل األطراف 

إمرباطورية أو دولة، منها ثالث فرضت سلطتها عىل األطراف، وسبع هيمنت عىل 

املنطقة كاملة فرتة طويلة.

- مرص )مرص الفرعونية، وفارس األخمندية، واليونانيون الهيلينستيون، والرومان، 

والبيزنطيون، والعرب، والعثامنيون(، أي سبع إمرباطوريات أو دول.

- البلقان )فارس األخمندية، واليونانيون الهيلينستيون، والرومان، والبيزنطيون، 

سبع  أي  الروس(،  األطراف  ويف  والعثامنيون،  الصليبيني،  الالتني  وإمرباطورية 

إمرباطوريات أو دول، واحدة منها فرضت سلطتها عىل األطراف.
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- حوض البحر املتوسط الغريب )الرومان، والبيزنطيون، واليهود، والعرب، 

سلطتها  اقترصت  منها  أربع  دول،  أو  إمرباطوريات  أي خمس  والعثامنيون(، 

عىل األطراف.

 ونالحظ أن ثالثة مجاالت مفصلية بني قارتني من القارات الثالث )آسيا الصغرى، 

الهالل الخصيب،  املنتمية إىل  الرافدين  اإليرانية، وبالد  والبلقان، ومرص(، والهضبة 

سبع  بني  ما  املختلفة:  الدول-الحضارات  من  عدد  أكرب  تعاقب  شهدت  التي  هي 

املختلفة  التأثريات  من  عدد  أكرب  تحديدا  الصغرى  آسيا  وشهدت  عرشة.  وإحدى 

تأثريات  عرشة  الخصيب  الهالل  عرف  فيام  األطراف(،  يف  ثالثة  منها  عرش،  )ثالثة 

مختلفة، ثم تأيت مرص والبلقان )تعاقب سبعة تأثريات حضارية(، مام يؤكد املوقع 

املركزي واملفصيل يف املنطقة لهذه املجاالت األربعة )آسيا الصغرى، والبلقان، ومرص، 

والهالل الخصيب(. 

 يف املقابل مل يعرف املجال البحري الغريب )حوض البحر املتوسط الغريب( الواقع 

تتعد  مل  التي  الحضارية  التأثريات  من  محدود  عدد  املنطقة سوى  غرب  أقىص  يف 

خمسة، يف حني شهدت مناطق البلقان، وآسيا الصغرى، والهالل الخصيب، وفارس-

إيران، أكرث التأثريات تنوعا وحتى فرتة تاريخية متأخرة. أما مرص، التي كانت منذ 

أكرب بكثري، محوره حوض  العصور مركز دولة قوية، فيطبعها تالحم جغرايف  أقدم 

ودلتا النيل؛ وقد اكتسبت مرص منذ قرون عديدة تجانسا لغويا )اللغة العربية( أوال، 

ثم دينيا )حيث أصبح اإلسالم دين األغلبية، مع حضور قوي ألقلية دينية مسيحية 

قبطية ُمعّربة(.

عىل  الطويل،  تاريخه  عرب  الرشق،  يف  القاري  الفاريس-اإليراين  املجال  وحافظ   

تالحم ثقايف أساسه اللغة اإليرانية التي استمر وجودها، عىل رغم تعاقب السالالت 

والدول ذات األصول األجنبية. ويف فرتة متأخرة تدّعم هذا التالحم بالتمّيز الديني 

الديانة  متثله  منه  أقدم  دينيا  متيزا  ورث  الذي  الشيعي،  املذهب  عىل  املرتكز 

الزرادشتية أو املزدكية. ما سمح بالحفاظ عىل الوحدة السياسية لهذا املجال عىل 

رغم تنوعه اإلثني والتقلبات التاريخية التي شهدها عىل املدى الزمني الطويل. 

 عىل العكس من ذلك فقد تجّزأ حوض املتوسط الغريب فرتة طويلة، بعد أن 

وّحده الرومان مدة خمسة قرون، وانقسم إىل كتلتني متباينتني عىل ضفتي املتوسط، 
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ترّسخ الفصل بينهام منذ اسرتجاع املسيحيني لألندلس )الريكونكيستا اإلسبانية( )ق. 

14 و15م( الذي أجرب املسلمني واليهود عىل اعتناق املسيحية أو الرحيل عن شبه 

التي سيطرت عليها دولتا إسبانيا والربتغال. ومل ينجح االستعامر  الجزيرة األيبريية 

واقتصادية  سياسية  هيمنة  فرض  يف  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  يف  األورويب 

)املغرب  الجنوب  دول  عىل  وإيطاليا(  وفرنسا،  )إسبانيا،  الشامل  لدول  مستدمية 

األقىص، والجزائر، وتونس، وليبيا(.

ُألحقتا فرتة طويلة  أنهام  فإننا نالحظ  الصغرى  البلقان وآسيا  إىل   وإذا رجعنا 

البيزنطية  اإلثنيات:  متعدديت  متعاقبتني  بإمرباطوريتني  عام،  ألف  نحو  دامت 

التي  واالستثامرية  االقتصادية  الشبكات  أسسهام  أهم  من  كانت  العثامنية،  ثم 

من  اتخذوا  الذين  اليونانيون  األرثوذكس  الدين  ورجال  اليونانيون  التجار  نسجها 

القسطنطينية قاعدة لهم. وقد عرف هذان املجاالن )البلقان وآسيا الصغرى( حتى 

فرتة متأخرة جدا، أي الحرب العاملية األوىل، تنوعا إثنيا ودينيا كبريا تحت الحكم 

ما  املّلة(، عكس  )نظام  تنظيام مؤسساتيا  له  به، ووضع  اعرتف  الذي  اإلمرباطوري 

حدث يف املجالني اآلخرين أي الفاريس-اإليراين واملتوسطي الغريب. 

القوميات وبعد  متباينا يف عهد  تطورا  الصغرى شهدتا  البلقان وآسيا  أن   غري 

جهة  فمن   .)M. Bruneau, 2014( وحدتهام  التي  العثامنية  اإلمرباطورية  انهيار 

حافظت منطقة البلقان عىل تنوعها الثقايف والديني والسيايس عىل رغم الرصاعات 

املتجددة فيها، وعىل رغم أن مثن ذلك انقسامها إىل عدد كبري من الدول القومية 

)ظاهرة البلقنة(. 

تركيا  )حكومة  الرتكيتان  القوميتان  الحكومتان  فرضت  أخرى  جهة  من   

ثقافيا  تجانسا  الصغرى  آسيا  عىل   )1950-1913( الكاملية(  تركيا  ثم  الفتاة 

آسيا  عىل  الرتكية  للجمهورية  القومية  الدولة  فتأسست  وسياسيا،  ودينيا 

القرسي  والتهجري  )اإلبادات(  املجازر  ذلك  تحقيق  كاملة، وكان مثن  الصغرى 

الحركية  هذه  أفرزت  التي  العوامل  ومن  العرقية(.  )التصفيات  للسكان 

املزدوجة )البلقنة من جهة والتجانس اإلثني آلسيا الصغرى من جهة أخرى( 

إعادة رسم الحدود القطرية وانتقال السكان من أقاليم إىل أخرى يف أعقاب 

الحروب البلقانية )1912–1913(.
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 مفهوم آسيا الصغرى ومفهوم األناضول
 يختلف تصورنا آلسيا الصغرى، وهي شبه جزيرة تكاد تكون مستطيلة، باختالف 

املكان الذي ننظر منه إليها، من داخلها أو من البحر املحيط بها. ويختلف اختيار 

مكان النظر باختالف األصل الجغرايف للسكان أو الشعب الذي ينتمي إليه صاحب 

التصور. فالفاريس أو الرتيك سينظر حتام إىل آسيا الصغرى من الهضاب أو الجبال أو 

السهول العليا الداخلية، أما اليوناين فسينظر إليها من البحر أي من جهة الساحل. 

بحار  أربعة  تحده  فضاء جغرايف موحد  وكأنها  الطويلة  الجزيرة  وتظهر شبه   

)البحر األسود »أو البونط األوكسيني بالنسبة إىل اليونان«، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، 

بالوحدة  القدامى مل يكن لديهم وعي واضح  والبحر املتوسط(. »ومن املرجح أن 

الجغرافية لهذه الكتلة« )M. Sartre, 2003, 6( ، إذ مل توجد تسمية موحدة تدل 

األناضولية،  والهضبة  الضيق،  الصغرى مبعناها  آسيا  نفسه عىل كل من  الوقت  يف 

واملناطق الجبلية املحاذية للقوقاز، وهي األقاليم التي تشكل منذ 1920 الجمهورية 

الرتكية. وقد اعتاد كثري من الكتاب استعامل تسمية آسيا الصغرى وتسمية األناضول 

باعتبارهام تسميتني متساويتني ميكن استبدالهام، وإن كانت تسمية آسيا الصغرى 

شائعة لدى اليونانيني، يف حني يحّبذ األتراك استعامل تسمية األناضول.

 من جهة أخرى فإن هذا املجال الذي هو يف الوقت نفسه شبه جزيرة وبرزخ 

بني أوروبا وآسيا، والذي يصعب تحديد حدوده الرشقية بدقة )نهر قيزيل إرماك 

»هاليس«، والفرات، وجبال القوقاز الغربية وطوروس وأرمينيا(، يوصف عادة بأنه 

منطقة عبور وتبادل بني آسيا وأوروبا، فهو جرس بني قارتني »تقطعه من الرشق إىل 

كربى  بإمرباطورية  ملحقا  األحيان  معظم  يف  وكان  كربى«،  مواصالت  الغرب طرق 

واملاملك  الفارسية،  اإلمرباطورية  بكثري:  منه  أوسع  ونطاقها  خارجه  مركزها  يكون 

العثامنية، بحيث مل يشكل  ثم  البيزنطية  ثم  الرومانية  الهيلينستية، واإلمرباطورية 

هذا املجال وحده إقليم دولة، ومل يحتضن عاصمة دولة إال ثالث مرات يف تاريخه: 

اإلمرباطورية الحيثية )األلف الثاين قبل امليالد(، والسلطنة السلجوقية بقونية )ق. 

11-13م(، والجمهورية الرتكية منذ 1920؛ أما عدا ذلك فإن هذا املجال كان دامئا 

منطقة انتقال جانبية، ومجال عبور نحو الرشق األقىص )طريق الحرير( أو باتجاه 

األرض املقدسة )القدس(.
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 كان هومريوس أول يوناين رسم تصورا جغرافيا عن آسيا الصغرى يف اإللياذة، 

وأطلق عليها اسم كاتالوغ الطرواديني )Catalogue des Troyens(، وألنه يوناين 

شبه  سواحل  عرب  خيالية  بحرية  رحلة  شكل  يف  الساحل  من  ينطلق  تصوره  فإن 

الجزيرة، وظل هذا التصور معتمدا طوال العهود القدمية. وكان هريودوتوس أول 

تصورا  وقدم   ،)Tarse( )Sinope( وطرسوس  سينوب  بني  ميتد  برزخا  يذكر  يوناين 

سينوب  )بني  والجنوب  الشامل  بني  الرابط  الطريق  خالل  من  املجال  لهذا  قاريا 

الغرب بالرشق من أفسس )phèseÉ( إىل شوشان  وطرسوس(، وطريق آخر يصل 

الجزيرة  بتقسيم شبه  الهيلينستية  الحقبة  القاري يف  التصور  )Suse(. وتطور هذا 

إىل جزء شاميل وآخر جنويب، ويضم هذا األخري كال من ليقيا، وبامفيليا، وكيليكيا، 

عىل جانبي محور جبال طوروس املمتد من الرشق إىل الغرب. ومّيز املؤرخ سرتابون 

وآسيا  الجزيرة،  السفىل يف غرب شبه  الصغرى  آسيا  كتلتني، هام:  بني   )Strabon(

الصغرى العليا يف رشقها، وتتوسطها مع ميل نحو الغرب منطقة كابادوكيا القريبة 

أكسبها دورا  املتوسط، مام  والبحر  كيليكيا  باتجاه  نقاط عبور جبال طوروس  من 

اسرتاتيجيا يف العهد الروماين. 

 أما منطقة املضائق فقد استمدت أهميتها من إقامة عاصمة إمرباطورية فيها 

هي القسطنطينية )بيزنطة(، وباعتبارها نقطة انتقال مفصلية بني طرق األناضول 

والطريق املعروف بـ»فيا إيغناتيا« )via Egnatia( الذي يقطع البلقان من الرشق 

إىل الغرب، وكان إلقليم بيثينا يف الشامل الغريب آلسيا الصغرى والقريب من املضائق 

دور اقتصادي مهم. 

 شهدت العهود القدمية تأرجحا بني تصور ينظر إىل شبه الجزيرة من البحر ومييز 

بني ساحل مرتبط بالعامل املتوسطي وداخل قاري شبه موحش، وتصور آخر ينظر 

إىل آسيا الصغرى باعتبارها مجال انتقال نحو أنطاكية واألرض املقدسة أو نحو بالد 

فارس ورشق آسيا بني القرنني الثالث والخامس امليالديني.

 وعادة ما كان ُينظر إىل الهضبة األناضولية الشاسعة، التي يفوق علوها غالبا 

ألف مرت وميّيزها مناخ قاري قاس، بأنها امتداد لصحاري وبراري وسط آسيا )كام يؤكد 

ذلك الحوض املغلق لبحرية تاتا )Tatta( أو توز غولو )Tuz Gölu( املالحة(. وكانت 

اإليونيون  اليونانيون  كان  فقد  إيجة،  املتوسط وبحر  البحر  دامئا عن سواحل  مُتيز 
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يعتربونها منطقة مرتفعة مقارنة بالسواحل. ومع ذلك ال توجد حدود واضحة املعامل 

تفصل بني الجهات الداخلية والساحل الغريب، بل سلسلة من املناطق االنتقالية، كام 

أن األحواض الواسعة ألنهار كايكوس أو باكورشاي )Caecus/Bakırçay(، وهيموس 

 ،)Caystre/Küçük Menderes( مانديريس  كوتشوك  أو  وكايسرت   ،)Hemos(

وماندريريس )Menderes(، تجعل مناخ وزراعات البحر املتوسط تلج إىل مناطق 

بعيدة يف الداخل، ويف االتجاه اآلخر تصل التأثريات القارية إىل الساحل عن طريق 

سالسل الهضاب الفاصلة بني هذه األودية. أما يف الشامل والجنوب فتفصل الساحل 

عن الداخل سالسل جبلية يفوق علو بعض قممها 3000 مرت: جبال األلب البونطية 

)املطّلة عىل البحر األسود(، وجبال طوروس، وجبال طوروس الغربية.

بني خصائص  يجمع  الذي  املجال،  التي هيمنت هذا  اإلمرباطوريات  قّسمت   

شبه الجزيرة من جهة والنطاق القاري من جهة أخرى، إىل عدة وحدات إدارية: 

والواليات  البيزنطية،  واألسقفيات  الرومانية،  واألقاليم  األخمندية،  املقاطعات 

معظم  يف  تكن  ومل  الزمن،  مّر  عىل  الوحدات  هذه  حدود  وتغريت  العثامنية. 

التقسيم ظل حارضا  أن هذا  الثقافية. عىل  أو  الطبيعية  للحدود  مطابقة  األحيان 

استعاملها عىل مدى زمني طويل يف فرتات مختلفة، عىل  استمر  أقاليم  يف أسامء 

رغم التحوالت السياسية واإلقليمية املتعاقبة: بيسيديا، وكاريا، وليكاونيا، وكيليكيا، 

وبيثينيا، وبافالغونيا، والبونط... وهي تسميات ال يتعّذر تحديد أصولها.

 لقد تعرض مجال آسيا الصغرى واألناضول يف فرتات تاريخية مختلفة لزحف أو 

غزو شعوب من خارجه مرتبطة بنطاقات جغرافية أوسع منه بكثري، وأنشأت هذه 

املدينة- من  محدود،  نطاق  دوال صغرية عىل  أو  كربى  إمرباطورية  دوال  الشعوب 

الدولة إىل اململكة إىل اإلمارة. ويجمع بني كل هذه الدول املسار التاريخي املندرج 

يف الزمن الطويل وقدرتها عىل االستمرار.

محوران مهيكالن للمواصالت: غرب-رشق أو غرب-جنوب-رشق
 كانت الطرق الرابطة بني الغرب والرشق منذ العهود القدمية عنارص مهيكلة 

أساسية يف آسيا الصغرى، أّكدت دورها كمنطقة انتقال وواسطة بني أوروبا وآسيا. 

والرابط  هريودوتوس  وصفه  الذي  الفاريس  املليك«  »الطريق  الطرق  هذه  ومن 
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بأبواب كيليكيا، ويجتاز نهر هاليس )Halys( )قيزيل  بني أفسس وشوشان مرورا 

األعظم  امللك  األساس، يستعمله  بدور سيايس يف  بواسطة جرس، ويضطلع  إرماك( 

وحاملو الربيد الذين كانوا يربطون بني العواصم امللكية وعواصم املقاطعات. ومع 

مرور الزمن اكتسب هذا الطريق وظيفة تجارية، فأصبح ُيستعمل يف املبادالت بني 

رشق اإلمرباطورية وغربها )W. M. Ramsay, 1890, 27-34(. ويف العهد الروماين 

تطورت شبكة الطرق واتسعت انطالقا من محورين رئيسني: األول يف الشامل يربط 

بغانغرا  )Trapezus( )طرابزون( مرورا  وترابيزوس   )Nicomédie( نيكوميديا  بني 

إىل ساحل  )نسبة  البونطي«  بـ»الطريق  وُيعرف   ،)Amasia( وآماسيا   ،)Gangra(

البحر األسود(؛ أما الطريق الثاين الجنويب فكان يربط بني إزمري وسورية )أنطاكية( 

بطريق  املعروف  الطريق  وهو  وآنازاربوس،  وقيرصية،  )قونية(،  بإيكونيون  مرورا 

ربط  الطرق  هذه  كل  وظيفة  وكانت  كيليكيا.  طريق  أو   )Aquilliuis( آكيليوس 

األقاليم بروما مركز اإلمرباطورية.

كانت  الذي  الجنويب  املحور  الطرقية  الشبكة  لهذه  الفقري  العمود  كان   

تصب فيه مسالك تربط بني الشامل والجنوب )وكانت أهم نقاط التقاطع وعقد 

املواصالت يف هذه الشبكة: الودييس Laodicée، وآباميا Apameia، وآرشواليس 

الرشق  بني  الرابطة  الطرق  وكانت  وقيرصية(.   ،Archelais Colonia كولونيا 

والغرب األهم بالنسبة إىل حركة التجارة، من دون أن ننىس الطريق البحري أو 

 W. M. Ramsay,( طريق السواحل الذي كانت تنترش عىل طوله مدن املوانئ

.1890, 35-62(

ويف العهد البيزنطي أوجد تأسيس القسطنطينية اتجاها جديدا لهذه الشبكة 

الطرقية، حيث ازدادت أهمية املحور الشاميل الذي كان امتدادا لطريق البلقان 

الجنويب إىل  إيغناتيا« via Egnatia(، يف حني تراجع دور املحور  الرئيس )»فيا 

حد كبري. وقد استكمل اإلمرباطور جوستينيان Justinien عملية إعادة توجيه 

 Halys الشبكة الطرقية بأن أوىل أهمية كبرية للطريق العسكري رشق نهر هاليس

الطريق  أدى هذا  باتجاه سيباستيا Sebasteia وقيرصية، وقد  إرماك(،  )قيزيل 

دورا مهام يف الحمالت العسكرية العديدة باتجاه الحدود الرشقية وخصوصا ضد 

.)W. M. Ramsay, 1890, 74-81( الساسانيني
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آسيا الصغرى والبلقان
من أجل فهم التطور التاريخي الفريد آلسيا الصغرى وجب وضع مقارنة بينها 

وبني مجال مشابه ومجاور لها، وهو املجال البلقاين. فآسيا الصغرى والبلقان تشرتكان 

يف كونهام شبه جزيرتني تصالن آسيا بأوروبا أو أوروبا بآسيا، وتتامثالن من حيث 

املساحة بيد أن بنيتيهام مختلفتان كثريا، ويحدهام البحران أنفسهام: البحر املتوسط 

والبحر األسود. وقد شكلتا مجاليا وسياسيا جزءا من إمرباطوريتني متعدديت اإلثنيات 

تعاقبتا عليهام يف مدة زمنية تقارب ألفي عام: اإلمرباطورية الرومانية الرشقية التي 

تحولت إىل اإلمرباطورية البيزنطية، ثم اإلمرباطورية العثامنية.

ويتالحم هذان املجاالن بفضل تشابك عصبي بالغ األهمية يجمع بني املضيق 

باعتبارها  إسطنبول  القسطنطينية/  التالحم يف مدينة  والربزخ، وقد تجسد هذا 

كانتا ترتبعان  اللتني  اإلمرباطوريتني  املجاالن مركز  العاصمة، بحيث شكل هذان 

عىل نطاق أوسع منهام ومتغري، مع توجه للتوسع حول البحر املتوسط أو عىل 

األقل أجزاء منه.

وإذا أضفنا إىل دول البلقان دولتي رومانيا ومولدافيا فإن عدد سكان منطقة 

البلقان يناهز اليوم 70 مليون نسمة، وهو قريب جدا من عدد سكان تركيا البالغ 

نحو 76 مليون نسمة. كام يتشابه املجاالن يف وجود كتل جبلية كثرية تساعد عىل 

مامرسة النشاطات الرعوية القامئة عىل ما يشبه الرتحال املوسمي، يف حني يسهل 

حركة  إيجة،  بحر  يف  وبالتحديد  الرشقي  املتوسط  يف  الجزر  من  شاسع  أرخبيل 

املواصالت بني شبه الجزيرتني ويقرب بينهام.

وبينام تعد البلقان مجاال مفتوحا متصال بسهول وسط أوروبا ورشقها، يشكل 

فيه نهر الدانوب يف حد ذاته همزة وصل، تحيط بآسيا الصغرى سالسل أو كتل 

خاصة  أصعب  جعلتها  بل  املواصالت  وجه  يف  مستعصيا  عائقا  تكن  مل  جبلية 

يف فصل الشتاء، بحيث تشبه آسيا الصغرى حصنا من األرايض املرتفعة ينحني 

الساحلية يف حالة وجودها يف  السهول  وتفصله عن  املتوسطي،  الغرب  باتجاه 

الشامل والجنوب تضاريس جبلية.

وتظهر آسيا الصغرى املوسعة إلقليم تركيا الحايل كأنها كتلة موحدة واضحة 

البلقان عىل فضاءات  املعامل ذات شكل مستطيل، يف حني تشتمل شبه جزيرة 
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عبور  محاور  مبنزلة  هي  وأحواض  جبلية،  وكتل  وسالسل  سهول،  من  متنوعة 

متتد من الشامل إىل الجنوب، إضافة إىل سواحل تتخذ شكل أرخبيالت متقطعة 

األسود  والبحر  إيجة  بحر  حول  املنتظم  اليوناين  العامل  وأسهم  جدا.  ومعقدة 

املجالني عىل مدى زمني  )البونط األوكسيني Pont-Euxin(، يف توحيد هذين 

طويل عرب البحر. وبينام كانت تحد آسيا الصغرى دول عربية يف الجنوب الرشقي 

للغزوات اآلتية من آسيا  الحاجز املصفي  إيرانية يف الرشق، مل تؤد دور  ودولة 

الوسطى )األتراك واملغول( أو من العامل العريب.

استقر يف البلقان كثري من السكان النازحني من الشامل، أي من وسط أوروبا 

ورشقها، منذ العهود القدمية وحتى القرن السابع امليالدي، ثم من الرشق، أي من 

آسيا الصغرى، غري أنها مل تستقبل سكانا من الجنوب أو الغرب، باستثناء فرتة قصرية 

يف   .1492 العام  يف  اإلسبان  اليهود  نزوح  عرفت  وأخرى  الصليبيني  مجيء  شهدت 

املقابل نزحت إىل آسيا الصغرى جامعات برشية من الرشق )إيران(، ومن الجنوب 

العهود  منذ  وتراقيا،  املتوسط  عرب  الغرب  ومن  )القوقاز(،  الشامل  ومن  )سورية(، 

القدمية وحتى القرن العرشين.

كانت البلقان أوىل املناطق التي تأثرت بتزايد الشعور القومي الذي حمل معه 

منوذج الدولة القومية: اليونان ورصبيا يف النصف األول من القرن التاسع عرش، ثم 

العرشين  القرن  بداية  ألبانيا يف  ثم  التاسع عرش،  القرن  نهاية  بلغاريا ورومانيا يف 

الشعوب ضمن دول قومية  الفصل بني  )M. Bruneau, 2014(. وشهدت حركية 

مرحلة أوىل تزامنت مع الحروب البلقانية )1912-1913( التي كادت تؤدي إىل محو 

الوجود العثامين يف أوروبا، ثم مرحلة ثانية متأخرة )1991-1999( انبثقت عنها دول 

قومية أخرى من رحم فدرالية يوغوسالفيا: سلوفينيا، وكرواتيا، ومقدونيا، ورصبيا، 

والبوسنة. وكانت آخر الدول القومية التي نشأت يف البلقان الجبل األسود وكوسوفو 

يف بداية القرن الحادي والعرشين.

متاما،  الصغرى حركية مختلفة  آسيا  نفسها شهدت  التاريخية  الفرتة  ويف هذه 

السكان  عىل  التجانس  فرضت  تركيا،  هي  وحيدة  قومية  دولة  تشكلت  حيث 

)األسلمة والترتيك(، إذ فسح زوال الدولة العثامنية املجال لدولة قومية تركية عىل 

شاكلة الدول القومية يف غرب أوروبا، وأدى هذا التحول إىل محو شبه تام لوجود 
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السكان املسيحيني عن طريق املجازر والتصفيات اإلثنية التي وصلت إىل حد اإلبادة 

البلقان  من  الالجئون  املسلمون  السكان  محلهم  حل  الذين  السكان  استبدال  أو 

والقوقاز وبدرجة أقل من آسيا الوسطى. وإذا كان األرمن قد اختفوا أو رحلوا، فإن 

األكراد مل ُيْدَمجوا عىل رغم التهجري واملجازر واتباع معظمهم، مثل األتراك، املذهب 

السني، ويعترب األكراد اليوم أكرب تحٍد يواجه التجانس املنشود.

هكذا كان تطور شبه الجزيرتني )آسيا الصغرى والبلقان( اللتني كانتا موحدتني 

فرتة طويلة، متباينا متاما: فمن جهة )البلقان( ظاهرة التجزئة والبلقنة التي أوجدت 

عدة دول قومية تشكل كتال متجانسة يطبع معظم عالقاتها العداء بسبب وجود 

الصغرى( تحويل مجال كان  أقليات متجذرة يف كل منها؛ ومن جهة أخرى )آسيا 

متعدد اإلثنيات وموطنا لإلثنية اإلمرباطورية العثامنية، إىل دولة قومية تركية واحدة 

تتجه نحو فرض التجانس الكامل.

هذا ويف الوقت الذي ميكن فيه تجاوز انشطار املجال البلقاين بشكل مستديم 

عن طريق اندماج دوله القومية يف االتحاد األورويب، فإن مواصلة فرض التجانس 

بآسيا  املحيطة  الحدودية  للواجهات  متوازنة  إدارة  يتطلب  تركيا  يف  عليه  واإلبقاء 

الصغرى أو األناضول الرتيك.

إنشاء  هو  لرتكيا  والجنوبية  الرشقية  الحدوديتني  للواجهتني  تهديد  أكرب  ولعل 

مناطق كردية تتمتع بالحكم الذايت يف العراق ثم يف سورية، يف حني تغريت وظيفة 

اإلثنية  التصفية  بفعل  عصبي،  تشابك  نقاط  لتصبح  األخرى  الحدودية  الواجهات 

يف  واآلشوريون-الكلدان  والرسيان  واليونانيون  األرمن  لها  تعرض  التي  واملجازر 

إيجة،  برتاقيا، ومنطقة بحر  األمر هنا  العرشين، ويتعلق  القرن  األول من  النصف 

والبونط )سواحل البحر األسود(، والحدود مع أرمينيا والعامل العريب، وقد أصبحت 

كل هذه املجاالت محل مواجهات ومبادالت عىل حد سواء.

الواجهات الحدودية الرتكية، إرث اإلمرباطورية العثامنية
الحايل تكتسب أهمية خاصة،  الرتيك  للمجال  الجغرافية-التاريخية  املقاربة  إن 

ألن هذا املجال يشهد اليوم توحيدا أعمق مام شهدته فرتات تاريخية سابقة، فهذا 

الرتكية مل يعرف قط متاسكا وتجانسا  الجمهورية  إقليم  الذي يشكل حاليا  املجال 
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مثل الذي يشهده حاليا، ومل ترسم حدوده بدقة إال يف تاريخ متأخر )1923(، وهي 

العظمى  القوى  وبني  وبينها  تركيا وجريانها،  بني  القوى  موازين  نتجت عن  حدود 

الرشق  ويف  العامل  يف  االسرتاتيجي  املجال  هذا  موقع  إىل  نظرا  والبعيدة،  القريبة 

األوسط. كام كانت هذه الحدود نتاج هجرات سكانية عىل مستويات زمنية كثرية: 

يف الزمن الطويل من العهود القدمية إىل نهاية القرن الثامن عرش، ويف القرن التاسع 

قارية  كتلة  املستطيل  املجال  هذا  ويضم شكل  العرشين.  القرن  بداية  ويف  عرش، 

مركزية مشابهة للرباري البعيدة يف وسط آسيا، تدفق منها السكان باتجاهه عىل مر 

العصور )األتراك، املغول(، الذين كانت آسيا الصغرى بالنسبة إليهم نهاية غزواتهم 

أو هجراتهم باتجاه الغرب.

ترسم حدود هذا املجال خمسة فضاءات مجاورة محيطة به، منها البحرية 

الفضاءات  1(. وهذه  )الشكل  زاوية عمياء  اثنان يشكالن  القارية، ومنها  ومنها 

والهجرات  للمبادالت  فضاءات  مىض،  ما  فيام  كانت  أو  اليوم،  هي  الحدودية 

والرصاعات )السكان، التجارة، التأثريات الثقافية، املواجهات العسكرية...(، بحيث 

والعكس.  الداخل  إىل  الخارج  من  أي  االتجاهني،  يف  واملبادالت  التدفق  يحدث 

ومن منظور الزمن الطويل، يالحظ أن آسيا الصغرى شهدت فرتات انشطار كثرية 

ومستدمية، أما فرتات التوحيد فكانت قليلة يف تاريخها، وكانت غالبا ما متتد إىل 

املجاالت املجاورة، فإقليم تركيا الحالية املحدد بدقة هو ابتكار حديث يرجح أن 

يستمر مدة زمنية طويلة.

تتمثل الواجهات الحدودية لهذا اإلقليم يف: بحار محيطة من الشامل والغرب 

وبحر   ،)Pont-Euxin( األسود  والبحر  الرشقي،  املتوسط  البحر  وهي:  والجنوب، 

كان  الذي  والدردنيل  )البوسفور،  مضيقان  بينها  ويربط   ،)Propontide( مرمرة 

البحرية  الحدودية  الواجهات  إىل  وإضافة   .)Hellespont بالهيليسبونت  يعرف 

والرشق:  والشامل  الجنوب  يف  الجبلية  والحواف  الحواجز  هي  برية  أخرى  توجد 

طوروس، وطوروس الغريب، وجبال األلب البونطية، والقوقاز الغريب، وجبال أرمينيا 

التي هي امتداد لجبال زاغروس. ونتناول فيام ييل هذه الواجهات ببعض التفصيل:

متثله  مهم  عصبي  وتشابك  األهمية  بالغة  واجهة  تقع  الغريب  الشامل  يف   -  1

منطقة تراقيا الرشقية، وهي الواجهة القارية املقابلة للبلقان بحدودها مع اليونان 
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عاصمته  يتمحور حول  )تشابك عصبي(  مركز حدودي  عن  عبارة  وبلغاريا، وهي 

لإلمرباطورية  البلقاين  املجال  تبقى من  ما  الرشقية هي كل  وتراقيا  أدرنة.  القدمية 

اليونان والبلغار، وحل محلهم سكان مسلمون  السكان  العثامنية، وقد رحل منها 

بحيث  مهجرين،  أكراد  إىل  إضافة  والقوقاز  البلقان  من  متحدرون  مستبدلون  أو 

ُغريت الرتكيبة الدميوغرافية لهذه املنطقة بني العامني 1914 و1923 لتشكل منطقة 

حدودية آمنة بالنسبة إىل تركيا.

2 - يف الغرب والجنوب الغريب متتد واجهة متوسطية من الدردنيل إىل خليج 

أنطاليا، وهي تشكل مجاال مفتوحا للحركة واملبادالت والهجرات اآلتية من منطقة 

البحر املتوسط )من إسبانيا إىل البندقية وجنوة(، وبحر إيجة )اليونان واإلمرباطورية 

الرومانية(. وكان هذا املجال يف الزمن الطويل يونانيا تسوده ثقافة اليونان ويشكل 

لحمة واحدة مع أرخبيل جزر بحر إيجة. ويف أثناء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 

تحول  الذي  إزمري  ميناء  به، وخاصة عرب  األوروبية متر  والتأثريات  املبادالت  كانت 

منذ القرن السادس عرش إىل تشابك عصبي بني األناضول والبحر املتوسط، وتطور 

يف القرن التاسع عرش خاصة، عندما أصبحت تلتقي عنده خطوط السكة الحديد 

التي تنقل املنتجات الزراعية واملنجمية من داخل األناضول ومن منطقة بحر إيجة. 

وقد ُطرد من هذه الواجهة السكان اليونانيون أو استبدل بهم يف عرشينيات القرن 

العرشين الجئون مسلمون نزحوا من البلقان أو من بالد اليونان )مقدونيا وجزيرة 

كريت عىل وجه الخصوص(.

الطابعني  التي تجمع بني  البحر األسود والقوقاز  الشامل توجد واجهة  3 - يف 

البحري والقاري، وكانت هذه الواجهة تفصل بني اإلمرباطوريتني العثامنية والروسية 

التي توسعت عىل حساب األوىل من القرن الثامن عرش إىل بداية القرن العرشين، 

الغزو  سبَّب  وقد  متكررة.  عسكرية  صدامات  مجال  الواجهة  هذه  من  يجعل  ما 

الرويس لشبه جزيرة القرم والقوقاز نزوح القسم األكرب من السكان املسلمني: التتار، 

والرشكس، واألبخاز، والشيشان... الذين لجأوا إىل أرايض اإلمرباطورية العثامنية. ويف 

الوقت نفسه استقدمت روسيا لتعويضهم سكانا مسيحيني من األرايض العثامنية: 

اليونان واألرمن خاصة، وخالل كل الحروب الروسية-العثامنية كان هؤالء السكان 

يتبعون الجيش الرويس يف تراجعه حتى العام 1918.
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الروسية  اإلمرباطوريتني  بني  مفصليا  دورا  املنطقة  هذه  سكان  بعض  وأدى 

األسود(.  البحر  )يونانيو  البونطيون  واليونانيون  واألرمن،  الالز،  شعب  والعثامنية: 

وُطرِد السكان املسلمون من مقاطعتي قارس وآردهان اللتني احتلتهام روسيا مدة 

معاهدة  مبوجب  العثامنيون  يسرتجعهام  أن  قبل   ،)1918  –  1878( عاما  أربعني 

بني  الفاصل  الحيز  مبنزلة  فكانتا   ،)Brest-Litovesk( )1918( بريست-ليتوفسك 

اآلن  حتى  تظل  فإنها  جورجيا  مع  مفتوحة  حدود  توجد  وبينام  اإلمرباطوريتني. 

مغلقة مع أرمينيا. ويف هذه املنطقة أدت طرابزون، حتى العام 1870، دور التشابك 

العصبي بني بالد فارس والقوقاز وأرمينيا وسواحل البحر األسود الروسية والبلقانية، 

فضال عن دورها كمحطة يف الطريق إىل إسطنبول.

4 - يف الرشق متتد حدود عريقة جدا ظلت حارضة طوال الزمن الطويل، وهي 

الرومانية  اإلمرباطورية  بني  الحدود  املايض  يف  وكانت  والعراق،  إيران  مع  الحدود 

املناطق  وهذه  أخرى.  جهة  من  الفارسية  واإلمرباطورية  جهة،  من  العثامنية  ثم 

الحدودية يغلب عليها الطابع الجبيل املتقطع، وينترش فيها األكراد واألرمن. وكان 

عدد كبري من األرمن يسكنون مقاطعات فان )Van( وبيتليس )Bitlis( وهكاري 

)Hakkari( قبل تعرضهم إلبادة )1915 – 1916(. كام يشهد هذا املجال يف الفرتة 

املتأخرة توترا ومواجهة بني تركيا واألكراد من جهة، وبني تركيا وجمهورية أرمينيا 

)غلق الحدود بني البلدين( من جهة أخرى.

الشكل )1(: املحيط الجغرايف-التاريخي والواجهات الحدودية لرتكيا )ق. 19-20م(

إقليم الجمهورية

املجاالت الثقافية والبلدان املتفاعلة مع تركيا

كردستان العراق )حكم ذايت(

واجهات حدودية ساحلية

واجهات حدودية برية

زاوية ميتة

مركز جهوي

عاصمة

حواجز جبلية 

تشابك عصبي - ميناء

تشابك عصبي قديم

نقل عاصمة

بحار

أرخبيل بحر إيجة

املضائق

انتقال سكان
إنجاز: ماري لويز - بنان

Marie - Louise Penin 2014

روسيا

البلقان

بلغاريا

أدرنة

اليونان
إسطنبول

البحر املتوسط

أزمري

حلب

قربص
بريوت

لبنان

أضنة
قونية

ديار بكر

األكراد

األكراد

العراق

بغداد

زاغروس

طهران

إيران - فارس

دمشق

سورية

فلسطني - إرسائيل

القوقاز

باكوتربيز

آسيا 

الوسطى

كريت

العامل العريب

القرم

تبيلييس
أرمينيا

جيورجيا

باطوم

بحر 

قزوين

أذربيجان

أنقرة البونط
طرابزون

األناضول كبادوكيا

البحر األسود

الالزيون
االرض

أربيل
املوصل

قيليقية
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5 - يف الجنوب الرشقي توجد الواجهة املقابلة للعامل العريب واملتمثلة يف املناطق 

الواقعة جنوب جبال طوروس وطوروس الغريب. وحتى العام 1920 كان يسكن سهل 

كيليكيا ومقاطعات غازي عنتاب )Gaziantep( وديار بكر يف الرشق، وأنطاكيا يف 

الجنوب، سكان أكراد ورسيان وكلدان، يعيشون إىل جانب العرب واألرمن. وميتد 

هذا املجال الواقع أسفل طوروس وطوروس الغريب، يف شكل منطقة منخفضة شبه 

جافة من الهضاب والجروف وسهول الطمي التي يقطعها نهرا دجلة والفرات، وهي 

متصلة مبارشة بسورية. وعرب الزمن الطويل كانت حدودها مع األناضول تتمثل يف 

إال  العرب من تجاوزها  يتمكن  التي مل  الجبلية  الغريب  سلسلة طوروس وطوروس 

فرتات قصرية، والتي أنشأت فيها اإلمرباطورية البيزنطية حصونا أقرت بها حاميات 

دفاعية تعرف بآكريتس )Akrites( تواجه الفاتحني العرب.

منطقة  إىل  جديد  من  املنطقة  تحولت  العثامنية  اإلمرباطورية  سقوط  ومنذ 

حدودية بني تركيا وسورية التي ُألِحق بها يف فرتة الحامية الفرنسية لواء اإلسكندرون 

)1918 – 1939(. وأصبحت هذه املنطقة منذ العام 2011 مقصدا لالجئني الفارين 

كتشابك  متزايدا  دورا  عنتاب  غازي  مدينة  وتؤدي  السورية.  األهلية  الحرب  من 

عصبي بني تركيا والعامل العريب، وخصوصا سورية.

وأخريا، توجد سواحل آهلة بالسكان ومرتبطة بالخارج بواسطة موانئ متفاوتة 

من حيث األهمية، وتشكل هذه السواحل نقطتني ميكن أن نطلق عليهام وصف 

الساحيل  السهل  فيها  ينعدم  التي  الصخرية  السواحل  وهي  العمياء«،  »الزاوية 

والظهري املسكون النشيط. أما الزاوية العمياء األوىل فتقع يف الشامل عىل الساحل 

البافالغوين، والثانية يف الجنوب يف املنطقة الساحلية بني سهل أنطاليا وكيليكيا، وهي 

نتوءات  مبنزلة  هام  الزاويتان  وهاتان  الطوروسية.  كيليكيا  اسم  عليها  أطلق  التي 

من الرىب والهضاب عىل جانبي الهضبة األناضولية أي املركز القديم لسلطنة الروم 

)قونية( واملركز الجديد للجمهورية الرتكية )أنقرة(.

أما قربص يف الجنوب فمبادالتها موجهة أساسا نحو الساحل السوري واللبناين 

يف  االصطناعيان  امليناءان  يؤدي  ال  إذ  الصغرى،  آلسيا  الجنويب  الساحل  نحو  منه 

الجنوب، مرسني واإلسكندرون، دور التشابك العصبي نفسه الذي يؤديه ميناء إزمري. 

ومع ذلك فإن الجزء الشاميل لقربص الذي تجمع فيه سكان الجزيرة األتراك بعد 
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تدخل الجيش الرتيك يف العام 1974 ميثل وجهة أعداد معتربة من املهاجرين األتراك 

املتحدرين من ساحل األناضول الجنويب.

شعوب واجهات تركيا مع املجاالت أو الشعوب املجاورة
واملجاالت  الرتيك  العنرص  عليه  يهيمن  الذي  األناضويل  »الداخيل«  املجال  بني 

املجاورة املحيطة باملستطيل، ُوِجدت شعوب غري تركية سهلت دامئا العالقات عرب 

الواجهات بل ساعدت عليها أحيانا. فاليونانيون كانوا زمنا طويال واليزالون حارضين 

نسبيا يف الواجهة املتوسطية )أرخبيل جزر بحر إيجة وقربص(، وواجهة البحر األسود 

)اليونانيون البونطيون(، والبلقان.

املوحد  الشعب  امليالدي  عرش  الحادي  القرن  حتى  اليونانيون  كان  أن  وبعد 

سياسيا وثقافيا للمجال األناضويل، تحولوا منذ العام 1923 إىل الشعب الذي يشكل 

األغلبية يف الواجهة املمتدة عىل طول الجزء األكرب من سواحل آسيا الصغرى. أما 

األرمن واألكراد فهام الشعبان الحارضان بقوة يف الزمن الطويل يف الواجهة الجبلية 

رشق األناضول.

وعىل العكس من ذلك، أدى البلغار دورا أقل أهمية، وكان لهم انتشار أقل 

يف واجهة تراقيا الرشقية وبالد اليونان، ومثلهم شعب الالز يف منطقة الحدود بني 

البونط )ساحل البحر األسود الجنويب( والقوقاز الجورجي، ومثلهم أيضا العرب 

يف سفوح طوروس بكيليكيا وحتى منطقة ديار بكر. وقد احتلت هذه الشعوب 

كانت  إمرباطورية  قوى  مع  وتعاملت  مفصلية،  مناطَق  متفاوتة  زمنية  فرتات 

متارس ضغطا أو تهدد الدولة العثامنية ثم الرتكية: روسيا يف الشامل، وبالد فارس 

أو إيران يف الرشق، والعامل العريب )سورية والعراق( يف الجنوب الرشقي، والقوى 

املتوسطية يف الغرب: جنوة، والبندقية، ثم فرنسا وإنجلرتا التي كانت حارضة يف 

قربص منذ العام 1878.

أحدث تأسيس الدولة القومية الرتكية مببادرة من حركة تركيا الفتاة أو الشباب 

األتراك )جمعية االتحاد والرتقي( ثم الكامليني من بعدها، عمليات تهجري ومجازر 

يف حق قسم من شعوب الواجهات الحدودية، وأوجد عالقة تصادم وتوتر مع كل 

والعرب ورسيان  وسورية،  وإيران  العراق  وأكراد  واليونان،  وبلغاريا  أرمينيا  من 
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سورية. ولعل الشعب الوحيد الذي حافظ عىل عالقة سلمية مستدمية من دون 

الالز، وهو األقل عددا واألقرب ثقافيا  صدامات متكررة مع األتراك، هو شعب 

وسياسيا من األتراك.

ل جامعات الشتات  امتدادات آسيا الصغرى أو األناضول يف العامل: َتشكُّ
واملجاالت العابرة للحدود

الرتكية-الروسية  الحروب  سياق  يف  األوىل  العاملية  الحرب  أحداث  سهلت 

والحروب البلقانية )1912–1913(، وما أعقبها من مجازر وإبادة لألرمن )1915-

1916(، واليونانيني العثامنيني )1916-1923(، واآلشوريني-الكلدان، جامعات شتات 

لهذه الشعوب املسيحية عرب العامل. وحافظت هذه الجامعات عىل رابط ذاكرة قوي 

يصلها مبواطنها األصلية يف آسيا الصغرى، بل عملت مع مرور الوقت عىل تعميق 

أنفسهم  لألتراك  اقتصادية  بدأت هجرة  الثانية  العاملية  الحرب  الرابط. وبعد  هذا 

جامعات  بدورهم  وأوجدوا  الغربية،  أوروبا  األتراك  وقصد  دولتهم،  من  بتأطري 

مهاجرين عابرة للحدود، كام تكونت جامعات شتات كردية وعلوية ضمن جامعات 

املهاجرين األتراك. وهذا ما يعني أن املجال األناضويل انترش خارج حدوده بكيفيات 

متعددة. فقد أصبح مجاال عامليا بدرجات متباينة وفقا للجامعات اإلثنية-الثقافية 

املتحدرة منه، إذ شكلت كل أقلية مسيحية جامعات شتات خاصة بها )اليونانيون، 

واألرمن، واآلشوريون-الكلدان(.

هذا واستقبل مجال الدولة القومية اليونانية قرابة مليون ونصف مليون الجئ 

أربعة ماليني  العامني 1914 و1923، يف وقت كان سكانه ال يتجاوزون  يوناين بني 

نسمة، وهذا ما جعل الكثري من فضاءاته الحرضية والريفية تتأثر بهذه الهجرة بل 

تتغري بشكل كبري بفعلها، بحيث ميكن الحديث عن إعادة تشكيل حقيقي للمجال 

نفسها  الزمنية  الفرتة  ويف  الالجئون.  وهم  السكان،  من  كبري  قسم  توطني  بإعادة 

)1913– 1923( كانت تركيا واليونان كأنهام أنبوبان يتصل أحدهام باآلخر، تتبادالن 

الالجئني، وقد تأثر القطر القومي اليوناين بهذه الظاهرة أكرث من القطر الرتيك، ألنه 

أصغر مساحة وأقل سكانا. وحتى يومنا هذا اليزال القطران اليوناين والرتيك يحمالن 

بدرجات متفاوتة بصامت هذه التقلبات الدميوغرافية التي تعود إىل بداية القرن 
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العرشين. كام شهدت الدولة القومية األرمينية يف الرشق، بعد العام 1920، حركية 

فرض التجانس اإلثني-القومي نفسها.

ومن أجل دراسة وفهم الواجهات الحدودية والتحوالت املجالية يف آسيا الصغرى أو 

األناضول، التي أصبحت حاليا القطر القومي للجمهورية الرتكية، رأينا يف الفصل السابق 

املخصص لـ »املنطقة الوسطية«، التي تنتمي إليها آسيا الصغرى، أن مفهوم الحضارة 

ملقاربتنا  األنسب  والشعب  اإلثنية  إلينا، عكس مفهومي  بالنسبة  ليس مفهوما عمليا 

رشيطة تجنب التعامل معهام تعامال شيئيا )essentialisation( يفتقر إىل املرونة.

مفهوما الشعب - العامل يف الزمن الطويل والسياق اإلقليمي
كل شعب صنع ثقافة عىل املدى الزمني الطويل، تكون له عالقة خاصة مبجاله. 

أو  الديناميكية  هذه  وتتم  أقطاره.  أو  قطره  ويبني  اإلقليمي،  بعده  يؤسس  فهو 

د.  أ.  ملفهوم  )وفقا  اإلثنيات  أو  الشعوب  فبعض  معينة.  زمنية  مدة  يف  الحركية 

الطويل، مام  الزمن  والتجدد يف  البقاء  قادرة عىل  سميث( أسست دوال مستدمية 

كبرية  قدرة  مع  وانكامش،  توسع  مراحل  شهدت  قطرية  أقطاب  ببلورة  لها  سمح 

عىل البقاء أو االستمرار، وذلك حال اليونانيني-الرومان، والفرس-اإليرانيني، واألتراك-

السالجقة-العثامنيني. فقد شكلت هذه الشعوب أوسع الكيانات القطرية مساحة 

وأكرثها استدامة )من ألفية واحدة إىل عدة ألفيات(. وكانت بفضل دينها أو دولتها 

اإلمرباطورية قادرة عىل استقطاب شعوب أخرى وماملك أو إمارات قدمية فرتات 

.)M. Bruneau, 2001( تاريخية قد تطول أو تقرص

ونطرح هنا فرضية مفادها أن كل هذه الشعوب، مهام كان عدد الدول التي 

أسستها، عملت عىل تجسيد سياقات إقليمية تطبع عالقتها باملجال يف الزمن. وهذه 

السياقات اإلقليمية هي حركيات تندرج يف الزمن الطويل كانت حارضة أو التزال 

حتى اليوم)3(. وهذه الشعوب هي شعوب-عوامل أو تعمل عىل ذلك، متيزها دولة 

قطرية )إمرباطورية ثم دولة قومية(، أو كوَّنت جامعات شتات عاملية حارضة يف 

أوروبا الغربية أو أفريقيا أو العامل الجديد )األمريكتني وأسرتاليا(.

التي فرضت هيمنة مستدمية عىل مجال آسيا  الثالثة  اإلمرباطورية  والشعوب 

واألتراك،  والفرس-اإليرانيون،  اليونان،  هي:  مختلفة،  تاريخية  فرتات  يف  الصغرى 
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األرمن، واألكراد، واليهود، والروس،  أما  الطويل.  الزمن  وأصبحت شعوبا عاملية يف 

انطالقا من  الصغرى  آسيا  تطور مجال  مؤثر يف  دور  أيضا  لهم  كان  فقد  والعرب، 

أطرافها؛ وكان الشعبان األوالن )األرمن واألكراد( مكونني أساسيني للمجال األناضويل، 

اإلثني يف  التجانس  األتراك أخذهام بعني االعتبار يف مرشوعهم لفرض  وجب عىل 

قطرهم القومي يف القرن العرشين.

اتبع كل شعب من هذه الشعوب العاملية املندرجة يف الزمن الطويل، مسارا 

ومختلف  السياسية  بنيته  ل  َتشكُّ مراحل  أهم  عىل  بالوقوف  يسمح  زمنيا  مجاليا 

التشكيالت االجتامعية واألشكال اإلقليمية التي اتخذها يف الزمن الطويل)4(. وميثل 

التحول املتأخر إىل الدولة القومية الحديثة وتشكل جامعات الشتات العاملية، مرحلة 

مهمة جدا تطور فيها السياق اإلقليمي بأشكال جذرية )التطهري اإلثني، وعمليات 

الطويل،  الزمن  يف  العاملي  الشعب  مبفهوم  أفضل  نحٍو  عىل  نلم  وحتى  اإلبادة(. 

سنتخذ منوذج اليونانيني الذين أدوا دورا أساسيا يف آسيا الصغرى أو األناضول قبل 

أن تتحول إىل تركيا.

 اليونانيون شعب عاملي يف الزمن الطويل: املسار املجايل-الزمني 
والنموذج املجايل

عىل  يشء،  كل  وقبل  أوال  الطويل،  الزمن  يف  اليونانية  الهوية  تأسست 

اللغة اليونانية التي تتمتع مبكانة فريدة بني اللغات الهندو-أوروبية، وتتميز 

يف  تغري  وإن   - الذي  الديُن  الثانية  الدرجة  يف  ويأيت  الكبرية،  باستمراريتها 

اليونانية. وقد غلب يف  الهوية  الدوام لب  التاريخ امليالدي - كان عىل  بداية 

والسياسية،  االجتامعية  املراكز  وتعدد  التنوُع  اليونانيني  عىل  الطويل  الزمن 

عىل رغم وجود محاوالت لفرض الوحدة تفاوتت من حيث دميومتها ودرجة 

نجاحها، فالدولة اتخذت لدى اليونانيني أشكاال متنوعة ومتعددة، وقد وضع 

 genos, اإلثنوس  )الجينوس،  األمة  عىل  للداللة  مختلفة  مفاهيم  اليونانيون 

ethnos(، مام يجعل الدولة واألمة ال تحظيان باملكانة نفسها التي تتمتع بها 

اليونانية  الهوية  تحديد  أخرى، يف  والدين من جهة  والرتبية من جهة،  اللغة 

والثقافة الهيلينية )الشكل 2(.
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اللغة عىل  الهيلينية القامئة عىل  وإذا كانت االستمرارية خاصية بارزة للثقافة 

مدى ثالث ألفيات، فإن ذلك مل مينع حدوث القطيعة أو التحول أحيانا، مع إعادة 

هيكلة عميقة للظاهرة اإلثنية-الثقافية يف حد ذاتها، وكان السبب يف ذلك اإلسهامات 

الخارجية التي أثرت يف املجال اليوناين، ونذكر من ذلك:

- االنتقال من منط املراكز املتعددة، التي متثلها املدن-الدول يف العهود القدمية، 

إىل دول إقليمية أكرب مثل دولة مقدونيا التي أسسها فيليب نهاية القرن الرابع قبل 

امليالد ودول الفرتة الهيلينستية التي أعقبتها )ق 3 – 1 ق. م(.

الشكل )2(: املسار املجايل-الزمني لليونان )الثقافة الهيلينية(

مملكة مقدونيا الدول »اآلسيوية«

املسيحية

فلسفة عرص التنوير

أفكار 1789

الشتات البلقاين 

واألورويب

الكنيسة األرثوذكسية 

البطريركية املسكونية

اإلمرباطورية البيزنطية 

الدول القطرية 

الهيلينستية
املدن - الدول

القرن العارش

قبل امليالد

القرن العرشون

اللغة بايديا الدول - الطوائف

الدين

شتات العامل الجديد

الدولة القومية:

اليونان

االنتقال

املالحة - الهجرات - املبادالت

اإلمرباطورية الرومانية

اإلمرباطورية العثامنية

شكل الدول واألقطار 

املتعافية

املسار الزمني

ارتباط قوي

تأثري خارجي

ارتباط

أهم اإلسهامات الخارجية 

املؤثرة يف تشكل املجاالت

الهوية: النواة الصلبة عرب 
الزمن الطويل جداً

املجاالت - الدول األجنبية 

الشاملة

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014
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- االنتقال من الديانة الوثنية التي كانت سائدة يف العصور القدمية إىل الديانة 

املسيحية يف كنف اإلمرباطورية الرومانية، وكانت اللغة اليونانية أهم وسيلة لنرش 

الدين الجديد بواسطة األناجيل املكتوبة بها، وآباء الكنيسة، واملجامع الدينية األوىل 

القطيعة  هذه  وترافقت  م(.   9-3 )القرون  اليوناين  الرشق  كامل  يف  عقدت  التي 

 ،)Ellines( عوض إيلينيس )Romaioi( الدينية مع تغيري التسمية اإلثنية إىل الروم

وهي التسمية التي أصبحت تطلق حرصا عىل الوثنيني الذين ظلوا أوفياء للديانة 

الوثنية القدمية والذين حاربتهم الكنيسة املسيحية املهيمنة دون هوادة.

- سقوط بيزنطة مرتني: املرة األوىل يف العام 1204 عندما سقطت القسطنطينية 

يف أيدي الصليبيني، مام عمق الرشخ مع الغرب؛ واملرة الثانية يف العام 1453 عند 

التالية  األربعة  القرون  مدار  وعىل  القسطنطينية.  إىل  العثامنيني  األتراك  دخول 

أصبحت الثقافة الهيلينية ممثلة ضمن اإلمرباطورية العثامنية يف »امللة« املسيحية 

األرثوذكسية التي كان يقودها بطريرك القسطنطينية املسكوين، وكانت لها جامعات 

شتات عرب أوروبا ساهمت يف نرش أفكار مستحدثة، وخصوصا فكرة الدولة القومية.

- ظهور الدولة القومية اليونانية املوالية للغرب، خاصة بعد أن أصبحت تحكمها 

اليونانية عن  الكنيسة األرثوذكسية  البافارية )1831(، وبعد فصل  امللكية  الساللة 

بطريركية القسطنطينية املسكونية التي أصبحت سلطتها منحرصة يف ذاتها )1833(. 

)الوثني( وإحياء مرجعية  إيلينيس  استعامل تسمية  إحياء  التحول  ميز هذا  ومام 

فلسفة عرص  تأثري  التحول  لهذا  املفجر  العامل  القدمية. وكان  الكالسيكية  العصور 

التنوير واألفكار املنبثقة عن الثورة الفرنسية )1789(.

ونشهد اليوم تحوال خامسا، إذ إن الثقافة الهيلينية مجربة اآلن عىل الخروج من 

فقد  داخلها،  التقوقع  إىل  كانت متيل  التي  اليونانية  القومية  للدولة  الضيق  الحيز 

اقتحمت الفضاء األورويب بانضامم دولة اليونان إىل االتحاد األورويب )1981(، وربط 

عالقات ضمن أطر أكرث تنظيام بجامعات الشتات اليوناين عرب العامل )1995(.

إن الجغرافيا التاريخية للعامل الهيليني ميكن متثلها بواسطة منوذج مجايل-زمني. 

ويبني هذا النموذج التوضيحي حول منطقة وسطى أربع دوائر متفاوتة الحجم متثل 

لُيسَقط بعد ذلك هذا  )الشكل 3(،  الزمنية  املدة  املجال، ومتباينة من حيث  شغل 

النموذج عىل كرة مسطحة أو يف شكل هنديس يتكون من خمس دوائر أحادية املركز.
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املنطقة الوسطى: حوض بحر إيجة
مرمرة(  )بحر   )Propontide( والربوبونتيد  إيجة  بحر  وأرخبيل  تشمل ساحل 

الذي ظل معظم سكانه منذ الفرتة امليسينية وحتى العام 1922 من اليونانيني، وكان 

يضم أهم مركزين للثقافة الهيلينية: أثينا والقسطنطينية، فضال عن كل املدن التي 

كان لها إشعاع كبري خالل فرتة أو عدة فرتات لتاريخ دام بني ثالث وأربع ألفيات 

نيقية، شيو، إسربطة، ميسرتا، بيال،  )كورينث، رودس، ديلوس، مييل، برغام، إزمري، 

سالونيك، أدرنة...(. فكل هذه املدن كانت يف مرحلة ما عواصَم يف املجال الهيليني، 

أو توسطت حركة املبادالت التجارية والفكرية والفنية، فعىل رغم هيمنة أثينا و/

أو القسطنطينية املتجددة، وفق الفرتات التاريخية، متيز هذا املجال الوسطي بتعدد 

مراكز اإلشعاع فيه.

آسيا  يف  انترشت  قد  الهيلينية  الثقافة  كانت  امليالدي  السادس  القرن  وبحلول 

الصغرى الغربية والوسطى، بيد أنها ظلت ترتاجع منذ ذلك الوقت، وبخاصة منذ 

القرن الحادي عرش امليالدي، بفعل االندفاع الرتيك الذي استمر حتى فرتة متأخرة 

جدا باحتالل شامل جزيرة قربص )1974(. وقد سببت كارثة العام 1922 )بالنسبة 

إىل اليونان( التي تبعها إبرام معاهدة لوزان )1923( لجوَء مليون ونصف املليون 

قسمه  الوسطي  املجال  هذا  ليخرس  اليونان،  دولة  إىل  الصغرى  آسيا  من  يوناين 

الرشقي كامال.

  أما السواحل الغربية والشاملية آلسيا الصغرى والبوسفور التي ظلت يونانية 

أكرث من ألفي عام فقد فقدتها الثقافة الهيلينية إىل األبد، بحيث شكلت هذه 

»الكارثة« الوطنية صدمة عنيفة، السيام بعد تجدد نزوح السكان اليونانيني من 

القسطنطينية يف العام 1954. ويجسد اقتطاع هذه األجزاء من العامل الهيليني 

الدوائر  يف  املتمثل  التوضيحي  النموذج  يف  اليمني  السوداء عىل  الهالة  انقطاع 

أحادية املركز مع اإلبقاء عىل املركزين املهمني للثقافة الهيلينية يف بداية القرن 

الغربية  الضفة  ويف  التوضيحي.  النموذج  يف  وإزمري(  )القسطنطينية  العرشين 

لحوض بحر إيجة يظهر املركزان الحاليان للثقافة الهيلينية، وهام أثينا-بريايوس 

وسالونيك، ويجسدان استمرار االزدواجية يف الهوية اليونانية.
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املجاالت املحيطة باملركز

تحتفظ  ال  أنها  غري  ألفيتني،  أو  ألفية  مدى  عىل  يونانية  املجاالت  هذه  ظلت 

حاليا إال بشواهَد أثريٍة وبعِض الجامعات القليلة جدا التي ميكن وصفها باملخلفات 

أو  اليوناين  السكاين  الوجود  وكان  اإلسكندرية(.  وبطريركية  القدس  )بطريركية 

لزمن  الساحلية  املناطق  يف  غالبا  املجاالت  هذه  يف  الهيلينية  الثقافة  إىل  املتحول 

الشكل )3(: النموذج املجايل-الزمني للثقافة الهيلينية

انتشار الشتات اليوناين يف العامل

أوروبا: 1.286.740

أوقيانوسيا: 710.000

أفريقيا: 139.790

آسيا: 69.200

أقل من 100
بني 100 و  1000
بني 1000 و  5000
بني 5000 و  100.000
بني 100.000 و  400.000
بني 400.000 و  800.000
أكرث من ١ مليون

- املجال املركزي )حوض بحر إيجة وقربص(

- الشتات األول األورو-أفريقي واآلسيوي

- الشتات املتأخر: أمريكا، أوقيانويس، أفريقيا

- مجاالت األطراف القدمية

- املجاالت املحيطة باملركز

حلقات الشتات الخارجية

مجاالت األطراف القدمية

املجاالت املحيطة باملركز

املراكز العمرانية الهيلينية القدمية الرئيسية

أهم املراكز العمرانية يف الشتات

أهم املراكز العمرانية يف اليونان الحالية وقربص

املجال املركزي: أ: الحايل

ب: الضائع يف 1923

أمريكا: 3.402.220

حوض بحر إيجة
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وص
ليا 
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شتات أسرتاليا ونيوزيلندا

شتات البلقان ووسط أوروبا

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014
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القدمية، وبعد أن اختفى هذا  العصور  بها إىل  اليونانيني  استقرار  إذ يعود  طويل، 

الوجود يف نهاية هذه العصور، ظهر مجددا عندما شهدت هذه املناطق يف العهد 

الحديث إعادة تشكل جامعات سكانية يونانية خالل القرنني الثامن عرش والتاسع 

الوجود  أن هذا  بيد  األسود(،  البحر  العرشين )مرص وسواحل  القرن  وبداية  عرش 

اليوناين الحديث زال هو اآلخر مع نهاية الحرب العاملية الثانية.

مجاالت األطراف القدمية

يف أطراف املجاالت التي تجذرت فيها الثقافة الهيلينية بعمق )منذ ألفية واحدة 

والبحر  الرشقي  املتوسط  البحر  حوض  إىل  كلها  تنتمي  والتي  ألفيات(  ثالث  إىل 

األسود، توجد املناطق التي شهدت أقىص انتشار للثقافة الهيلينية غربا ورشقا. فعىل 

املستوى الدميوغرايف مل تكن الجامعات اليونانية مهمة من حيث العدد والكثافة، 

غري أن إشعاعها كان معتربا عىل مدى فرتة دامت بني ثالثة وستة قرون يف مناطق 

األطراف هذه، والتي تركت فيها بصامت واضحة.

ومل يبق اليوم من توسع الثقافة اليونانية القدمية يف األطراف غربا ورشقا، 

يسفر  ومل  هذا   .)3 الشكل  )انظر  مبارشة  شواهد  متثل  أثرية  مخلفات  سوى 

قرار ستالني بتهجري يونانيي البحر األسود إىل آسيا الوسطى، بني العامني 1937 

بعد  الفرصة،  لهم  تسنح  تكد  فلم  فيها،  لهم  مستديم  استقرار  عن  و1949، 

 )1991( بعد  فيام  ثم قصدوا  األصلية،  مواطنهم  إىل  عادوا  العام 1956، حتى 

دولة اليونان نفسها، ومل يتبق منهم اليوم سوى عرشات اآلالف يف أوزبكستان 

وكازاخستان وقريغيزستان.

الشتات األول يف أوروبا وأفريقيا وآسيا

التي زالت فيها  القرون األربعة  أثناء  الشتات  ل جامعات  الهجرة وتشكُّ كانت 

الثقافة  التي طرحتها  الحلول  الوجود)٭(، من ضمن  املستقلة من  اليونانية  الدولة 

الهيلينية لضامن بقائها. وكانت األرايض التي انترشت فيها جامعات يونانية يف البداية 

)٭( من القرن الخامس عرش إىل التاسع عرش امليالديني.
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أوروبية وعثامنية، أي إنها كانت امتدادا للمجال اليوناين التقليدي أو مجاورة له، 

واستقرت هذه الجامعات أوال يف األرايض املسيحية، األرثوذكسية أو الغربية، وقليال 

جدا يف البالد اإلسالمية باستثناء السودان وبالد املغرب حيث اندمجت جالية يونانية 

تجارية يف النظام االستعامري.

كان هذا الشتات األول إذن أوروبيا غربيا وإيطاليا )ق 16 – 19 م( من جهة، 

وبلقانيا وأوروبيا رشقيا من جهة أخرى، حيث شجعت اإلمرباطوريتان النمساوية-

املجرية والروسية متعددتا اإلثنيات، عىل تشكل جامعات شتات داخل حدودها. 

ويف القرن العرشين تجددت حركة الهجرة نحو أوروبا الغربية من خالل الهجرة من 

قربص إىل إنجلرتا، ومن شامل اليونان إىل أملانيا الفدرالية، يف خضم النمو االقتصادي 

الكبري الذي شهدته أوروبا حتى العام 1973. أما يف أوروبا الرشقية فقد ساعد الرشخ 

الذي كان قامئا بني الرشق والغرب عىل اندماج األقليات اليونانية يف مختلف البلدان 

اليونان  األهلية يف  الحرب  نهاية  فيها. كام شهدت  التي كانت موجودة  االشرتاكية 

الذين عاد  الشيوعيني  السياسيني  الالجئني  )1949 – 1950( هجرة عدة آالف من 

قسم كبري منهم إىل اليونان بعد العام 1974. ويف أوروبا الغربية تزايد عدد جامعات 

يف  مثيالتها  من  أفضل  بشكل  هويتها  عىل  وحافظت  األخرية،  العقود  يف  الشتات 

أوروبا الرشقية. ويف االتحاد السوفييتي حافظ يونانيو البحر األسود عىل الجزء األكرب 

من هويتهم، وأحيوا الجمعيات الخاصة بهم بعد العام 1985، غري أن قسام متزايدا 

منهم فضل الهجرة إىل دولة اليونان بعد العام 1989.

شتات العامل الجديد
امتد انتشار الشتات اليوناين يف أقىص مداه إىل أمريكا الشاملية وجنوب أفريقيا 

وأسرتاليا(.  أفريقيا،  جنوب  اتحاد  كندا،  املتحدة،  )الواليات  الهادئ  املحيط  ومنطقة 

العرشين  القرن  يف  الكبريتني  الهجرة  موجتي  من  هذه  الشتات  جامعات  وتشكلت 

)بداية القرن ثم بعد الحرب العاملية الثانية(. ويف العام 1980 كان 60 يف املائة من 

العامل موجودا يف أمريكا، فالواليات املتحدة تؤوي أكرب جامعات  اليوناين يف  الشتات 

يونانية يف الخارج، يرتاوح تعدادها بني مليون ومليوين يوناين أمرييك، هاجر معظمهم 

بني العامني 1890 و1920، وبحلول العام 1940 كان اليونانيون األمريكيون من الجيل 
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الثاين يشكلون معظم أفراد الجالية اليونانية، هذا ومل تنصهر الهوية اليونانية األمريكية 

يف البوتقة األمريكية )melting-pot(، وهي التزال حية حتى يف الجيل الثالث.

يونانيتان(،  إال جامعتان  فيها  )التي ال توجد  الهند  أقل يف  أفريقيا، وبدرجة  ويف 

خدمت جامعات الشتات اليونانية االستعامر الربيطاين والفرنيس والبلجييك. ومن مرص 

انترش اليونان باتجاه الجنوب يف السودان، وإثيوبيا أثناء النصف الثاين من القرن التاسع 

وخاصة  البلجيكية  الكونغو  داخل  اليونانيون  التجار  توغل   1890 العام  ونحو  عرش. 

نشاطاتهم  وسعوا  حيث   )Lubumbashi )لوبومبايش   )Katanga( كاتانغا  إقليم  يف 

وجدت جامعات صغرية  كام  الثانية.  العاملية  الحرب  أعقاب  يف  والصناعية  التجارية 

القدمية  التجار والتقنيني وأصحاب املهن الحرة يف كامل املستعمرات اإلنجليزية  من 

يف أفريقيا، وكذلك يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية والربتغالية، باستثناء أفريقيا الغربية 

التي يغلب عليها املهاجرون السوريون واللبنانيون. وتوجد حاليا أكرب جامعة شتات 

يونانية بأفريقيا يف حدود جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا )30 ألف يوناين(، ويتعلق 

األمر أساسا مبقاولني صغار وصناعيني ومهندسني وتقنيني وأصحاب مهن حرة قدموا بني 

العامني 1960 و1970 من مرص ومن املراكز العمرانية باليونان.

يرتاوح العمق التاريخي للحلقتني الخارجيتني املجسدتني للشتات اليوناين بني قرن 

وخمسة قرون، وهو أقل بكثري من العمق التاريخي للحلقات الداخلية الثالث للنموذج 

املقرتح الذي يبلغ عدة ألفيات. ومع ذلك أدت الحلقتان الخارجيتان دورا أساسيا يف 

استمرار الثقافة اليونانية، وهي تقدم دعام ال ُيستهان به للدولة اليونانية املعارصة.

تلك هي املقاربة التي سنعتمدها يف الفصول التالية التي سنخصصها لشعوب 

الفرس- األتراك،  االستمرار:  عىل  القادرة  أو  اإلمرباطورية  األخرى،  الطويل  الزمن 

اإليرانيون، األرمن، األكراد.

آسيا الصغرى مجال التقاء كل الشعوب اإلمرباطورية
 أو القادرة عىل االستمرار يف الرشق األوسط

الطويل  أو  الطويل  الزمن  يف  الصغرى  آسيا  يف  حضاري  تأثري  شعوب  ألربعة  كان 

هذه  استطاعت  فقد  واألتراك.  والعرب،  واليونانيون،  الفرس-اإليرانيون،  وهم:  جدا، 

الشعوب أن تنمو بشكل كبري بإدماج شعوب أخرى عن طريق استيعابها لغويا وثقافيا 
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إمرباطورية مستدمية. وقد نجح شعبان  بواسطة سلطة  أو  الفتوحات  ودينيا يف سياق 

الصغرى،  آسيا  عىل  مستديم  نفوذ  بسط  يف  التوايل  عىل  واألتراك(  )اليونانيون  فقط 

الصغرى  آسيا  والفرس-اإليرانيون يف ضم  العرب  أي  اآلخران،  الشعبان  ينجح  فلامذا مل 

الثقايف عىل رغم محاوالت عديدة، وعىل رغم نجاحهام يف فرض تجانس  إىل فضائهام 

اليونانيني  نجاح  يفرس  وكيف  األوسط وخارجه؟  الرشق  الطويل يف  الزمني  املدى  عىل 

يف نرش ثقافتهم عىل نحٍو مستديم يف هذه املنطقة عىل رغم أنهم مل ينجحوا يف ذلك 

يف أجزاء أخرى من إمرباطورياتهم ودولهم املتعاقبة )البلقان، وبالد الرافدين، وفارس، 

وآسيا الوسطى(؟ وكيف متكن األتراك بعد ذلك من ترتيك املنطقة يف مدة زمنية أقرص، 

وبشكل أكمل وبفعالية ملحوظة بتأسيس دولتهم القومية يف القرن العرشين؟ وما الدور 

الذي أداه الدين )املسيحية، واإلسالم( يف حركيات التوحيد وفرض التجانس؟ علام أن كل 

اإلمرباطوريات والدول القومية واملجاالت الثقافية التي قامت يف آسيا الصغرى عجزت 

فقد  والعربانيون-اليهود.  واألكراد،  األرمن،  هم:  شعوب  ثالثة  استيعاب  أو  إدماج  عن 

استطاعت هذه الشعوب مقاومة اإلدماج من طرف الشعوب األوىل، وهذا ما يجعلها 

إمرباطورية  سلطة  مامرسة  دون  من  االستمرار  عىل  القادرة  الشعوب  صفة  تستحق 

مستدمية، أي إنها مل تنُم بإدماج شعوب أخرى، بل بتدعيم نواة هويتها األصلية.

أما الفرس-اإليرانيون فقد مارسوا سلطة إمرباطورية معتربة  من دون أن ينجحوا يف 

توسيع نفوذهم يف آسيا الصغرى، وإمنا كان تأثريهم بواسطة الدين واإلشعاع الثقايف عىل 

حيز واسع. كل هذه الشعوب كان لها حضور تاريخي يف الزمن الطويل أو الطويل جدا، وقد 

استطاع الشعبان األوالن )اليونانيون واألتراك( والشعب الثالث )الفرس-اإليرانيون( إنشاء 

دول قومية يف القرن العرشين، فرضت نفسها عىل الساحة الدولية، يف حني اختفت شعوب 

أخرى واندمجت يف الشعوب املهيمنة )الحيثيون، والسومريون، واآلكاديون، واآلشوريون، 

واآلراميون، والليديون، والكاريون، والفريجيون، والفينيقيون، والنبطيون(، وظلت شعوب 

أخرى حارضة كأقليات دينية تحول بعضها إىل أقليات قومية )األقليات املسيحية، والدروز، 

والعلويون، واآلشوريون-الكلدان، وشيعة لبنان وسورية وفلسطني...(.

ظل شعبان حارضين عىل مدى ألفيات عديدة، مع حفاظهام عىل استمرارية 

لغوية باألساس وتقبلهام لتحول ديني مع بقاء الدين مكونا أساسيا يف نواة هويتهام، 

يف  اآلخر  يف  منهام  كل  أثر  اللذين  والفرس-اإليرانيني،  باليونانيني  األمر  ويتعلق 
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االتجاهني ويف تعايش سمح بتفاعالت ثقافية وسياسية داخل بنيتني إمرباطوريتني: 

األخمندية والهيلينستية. ويف املقابل وجد شعبان أقل حضورا يف الزمن )أكرث من 

وهام  اإلسالمي،  بالدين  تسلحا  فاتحان  شعبان  أنهام  بيد  بقليل(،  واحدة  ألفية 

وبنيا  الحقة،  مرحلة  يف  التاريخ  مرسح  عىل  ظهرا  اللذان  والرتيك  العريب  الشعبان 

إمرباطوريتيهام عىل حساب الشعبني األولني )اليونانيني والفرس(.

لهم  وكان  بلغتهم،  وثيقا  ارتباطا  املرتبط  اإلسالمي  الدين  لواء  حملوا  فالعرب 

توسع إمرباطوري مذهل واتساع جغرايف كبري جدا، غري أنه مل يدم سوى قرن واحد 

)األمويون(، ليرتاجع الطابع اإلثني-الثقايف العريب إلمرباطوريتهم التي اتخذت طابعا 

دينيا إسالميا )العباسيون(، قبل أن تنقسم عىل املدى الطويل، وتشهد هيمنة قوى 

العرب والفرس-اإليرانيون  ينجح  الغربية(. ومل  )العثامنيون، واإلمربياليات  خارجية 

الصغرى، فام سبب ذلك؟ ميكن  عىل حد سواء يف بسط نفوذ مستديم عىل آسيا 

تفسري هذه الظاهرة ببقاء أطراف هاتني الكتلتني اإلمرباطوريتني الثقافيتني )العربية 

والفارسية( مجاالت تسكنها شعوب متميزة بقدرتها الكبرية عىل االستمرار والبقاء، 

وهم األرمن واليهود واألكراد. فاألرمن واليهود ارتكزوا عىل لغتهم ودينهم وثقافتهم 

كشتات أورو-آسيوي ثم عاملي، وحصلوا عىل دعم قوة أو قوى عاملية من خارج 

املنطقة )روسيا بالنسبة إىل األرمن، والقوى الغربية بالنسبة إىل اليهود(؛ أما األكراد 

قومية،  أربع دول  األطراف عىل حدود  الجبيل يف  الجغرايف  استغلوا موقعهم  فقد 

ومل يستفيدوا من دعم خارجي كبري. كام استفاد اليهود-اإلرسائيليون واألكراد من 

ضعف الدول العربية التي شهدت انقسامات حادة. أما األرمن البعيدون عن املجال 

العريب فقد وجدوا أنفسهم بني فيك كامشة الدولتني القوميتني اإليرانية والرتكية، ومل 

ينقذهم سوى دعم جارتهم الشاملية روسيا )مبا يف ذلك االتحاد السوفييتي(.

ل آسيا الصغرى إىل تركيا واحدة تحوُّ
 مقابل نشوء بلقانات متعددة

الحرب  بعد  خالصني  تركيني  مجالني  الرشقية  وتراقيا  الصغرى  آسيا  أصبحت 

سمحوا  أن  بعد  لهم،  قوميا  وطنا  منهام  يجعلوا  أن  األتراك  وأراد  األوىل،  العاملية 

البلقان.  بهم جنوب  قومي خاص  موطن  بإنشاء  لليونانيني  التاسع عرش  القرن  يف 
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أو  املجالية  االزدواجية  أساس  والرتكية  اليونانية  القوميتان  الدولتان  وأصبحت 

القوميات  لزمن  مبارشا  نتاجا  ذلك  وكان  إيجة.  بحر  ضفتي  تطبع  التي  اإلقليمية 

يف القرن العرشين وما رافقه من مجازر وتهجري من الجانبني. وال ميكن فهم آسيا 

الصغرى التي تحولت إىل تركيا باعتبارها كتلة تركية متجانسة معزولة أو منفصلة 

عن جريانها، بل وحدة إقليمية متفاعلة مع البحار والبلدان التي تحف بها، وتبلورت 

حولها واجهات حدودية بفعل أحداث تاريخية عىل املدى الزمني الطويل متثلت يف 

التواصل بني تركيا  الفتوحات واملبادالت والهجرات بني املجاالت املتجاورة. ويقوم 

غربها  يف  كبريين  عصبيني  تشابكني  عىل  العموم،  عىل  العامل  ورائه  ومن  والغرب، 

)إسطنبول وإزمري(، وعن طريقهام أيضا تحدث حركية العوملة يف هذا املجال.

إن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم أجوبة عن سؤال جوهري متكن صياغته 

كالتايل: كيف وملاذا شهدت آسيا الصغرى تطورا مختلفا عن منطقة البلقان املجاورة 

لها، أي حركية تدريجية باتجاه التوحيد والتجانس اإلثني-الثقايف والسيايس؟ وهي 

واحدة،  قومية  دولة  بإقامة  وانتهت  العرشين،  القرن  يف  تسارعت  التي  الحركية 

مهدت لها تطورات عرب الزمن الطويل، مع أنها كانت جزءا من املجال اإلمرباطوري 

مثلها مثل منطقة  والثقافات  اإلثنيات  بتعدد  املتميز  العثامين  ثم  نفسه  البيزنطي 

اليوم،  التاسع عرش وحتى  القرن  التي شهدت عىل العكس من ذلك، منذ  البلقان 

حركية انشطار انبثق عنها عدد متزايد من الدول القومية )عرش دول(.

التي  القومية  فالسياسات  مختلفني.  زمنيني  مبقياسني  مقاربة  يفرض  هذا  كل 

اتبعتها حركة الشباب األتراك ضمن جمعية االتحاد والرتقي، ومن بعدها الكامليون، 

استمدت فعاليتها يف النصف األول من القرن العرشين من التحوالت التي سبقتها 

ومهدت لها يف الزمن الطويل، والتي ميكن إجاملها يف ظاهريت األسلمة والترتيك يف 

العهود السلجوقية والعثامنية عىل مدى قرابة ألف عام )بني القرن العارش والقرن 

التاسع عرش امليالديني(. وسبق هذه الظاهرَة ذاَتها ألُف عام من االنتشار التدريجي 

للثقافة اليونانية يف املجال ذاته، منذ العصور القدمية األوىل وحتى العهد البيزنطي. 

يف  اإلمكان  قدَر  عليها  والربهنة  وتفسريها  تحليلها  نعتزم  التي  الفرضية  هي  تلك 

الفصول التالية.



اجلزء الثاين

تشكل اجملال األناضويل يف الزمن الطويل:
من اإلمرباطوريات واملدن-الدول واإلمارات 

إىل نهاية اإلمرباطورية العثمانية
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احتضن املجال األناضويل يف الزمن الطويل سكانا ينتسبون إىل هويات مختلفة، 

وشعوبا ودوال متنوعة، غري أنه شهد يف مناسبتني تطورا باتجاه التوحيد، متثل أوال يف 

حركية يوننة تبعتها ثانيا حركية ترتيك، مع احتفاظه بقدر من التنوع الثقايف والديني 

الفاتحون  يفرض  مل  وبينام  اإلثنيات.  متعددة  إمرباطورية  منظومة  ضمن  النسبي 

التعريب  قاوم قبل ذلك  الذي  الفاريس-اإليراين  املجال  الرتكية عىل  الثقافة  األتراك 

التام، عكس الهالل الخصيب ومرص وبالد املغرب، فقد عملوا عىل ترتيك الجزء األكرب 

التي جّسدتها حركة  الرتكية  القومية  العثامنية حتى قبل ظهور  الصغرى  من آسيا 

الشباب األتراك )تركيا الفتاة(. أما الفرس-اإليرانيون فعىل رغم أنهم ال ينتمون إىل 

األناضول، فإنهم هيمنوا عليه مدة من الزمن، ثم كان لهم تأثري وضغط مستديم 

عىل حدوده الرشقية بوساطة األتراك السالجقة والعثامنيني، بحيث يستحيل فهم 

هذا املجال من دون الرجوع إىل تاريخ الفرس وثقافتهم اإلمرباطورية. وبني املجال 

البيزنطي-العثامين من جهة أخرى، أدى شعبان  الفاريس-اإليراين من جهة واملجال 

الواجهة يف  الطويل، دور  الزمن  االستمرار يف  أثبتا قدرتهام عىل  )األرمن واألكراد( 

منطقة نزاعات وحدود جبلية.
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املدينة-الدولــة  اســتمر وجــود مجــال 

اليونانيــة املنشــطر نحــو 1200 عــام يف كامــل 

ــط.  ــرشق األوس ــط وال ــر املتوس ــوض البح ح

ــار  ــق انتش ــع ملنط ــال يخض ــذا املج وكان ه

مســتقلة  وحــدات  وهــي  املدن-الــدول، 

وتختلــف  الســواحل.  عــىل طــول  تنتــرش 

تشــكيلة هــذه الكيانــات ونظــام حكمهــا 

الداخــي اختالفــا كبــريا، فــكان أهــم يشء 

بالنســبة إليهــا االســتقالل أو عــىل األقــل 

ــذايت، بغــض النظــر عــن شــكل  االســتقالل ال

كانــت  التــي  والدولــة  الشــامل  التنظيــم 

تنتمــي إليهــا: اإلمرباطوريــة، اململكــة، رابطــة 

أو حلــف املــدن.

آســيا  يف  اليونــاين  اجملــال 
الصغرى:

يوننة آسيا الصغرى عرب الزمن 
الطويل

توسع  التي  الصغرى  آسيا  »شهدت   
سواحلها  من  انطالقا  اليونانيون  فيها 
للثقافة  جزئيا  انتشارا  الغربية، 
اليونانية، قبل أن تنحرص هذه األخرية 
القرنني  بني  الترتيك  حركية  ملصلحة 

الحادي عرش والعرشين«

3
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تطــورت املدن-الــدول )البوليــس( )polis( مبؤسســاتها السياســية الخاصــة 

)بوليتيــا( )politeia( ومفهــوم املواطنــة املرتبــط بهــا يف ســواحل بحــر إيجــة، 

ثــم انتــرشت مــن خــالل ظاهــرة االســتيطان عــرب كل الســواحل املتوســطية ويف 

ســواحل البحــر األســود )Pont - Euxin(. وكانــت الحــروب كثــرية بــني هــذه 

ــة  ــكيل كتل ــان تش ــتطع أي كي ــام. ومل يس ــة حج ــية املتفاوت ــات السياس الكيان

سياســية ذات حجــم يســمح لهــا مبنافســة أو غــزو املاملــك أو اإلمرباطوريــات 

ــر  ــىل حــوض البح ــا ع ــارس( أو بســط هيمنته ــرشق )مــرص وف ــاورة يف ال املج

املتوســط بكاملــه، كــام نجحــت يف ذلــك رومــا يف القــرن األول قبــل امليــالد.

ــن  ــبكة م ــكيل ش ــاطة يف تش ــاين ببس ــي اليون ــياق اإلقليم ــل الس ــد متث فق

مراكــز الــدول املســتقلة املنتــرشة عــىل طــول ســواحل البحــر املتوســط انطالقــا 

ــا عــىل  ــة يقتــرص غالب ــة الهيليني مــن حــوض بحــر إيجــة، وكان انتشــار الثقاف

ــال داخــل أرايض آســيا الصغــرى. ــط ســاحي، ومل تتوغــل إال قلي رشي

ــة  ــة اإلســكندر العاملي ــاذا مل تســتمر إمرباطوري والســؤال املطــروح هــو: مل

بعــد مــوت مؤسســها، عــىل رغــم أن املاملــك الهيلينســتية اليونانية-املقدونيــة 

نجحــت يف االســتمرار جزئيــا عــىل مــدى ثالثــة قــرون، يف وقــت نجحــت فيــه 

اإلمرباطوريــة الرومانيــة يف إقامــة بنيــة سياســية وإقليميــة دامــت فــرتة أطــول 

بكثــري، واســتوعبت الحضــارة اليونانيــة ملصلحتهــا، حتــى أصبحــت كلمــة 

ــاين يف الــرشق؟ رومــاين مرادفــة لكلمــة يون

ــذي  ــة التدريجــي يف آســيا الصغــرى، ال ــة اليوناني مل يشــمل انتشــار الثقاف

اســتمر مــدة زمنيــة طويلــة ناهــزت 1500 عــام، أجــزاء أكــرب مــن آســيا 

الصغــرى إال بعــد أن غــزا اليونــان الــرشق واقتبســوا البنــى اإلمرباطوريــة 

ــتقلة  ــدن املس ــام امل ــىل نظ ــة ع ــع املحافظ ــابقة، م ــة الس ــية األخمندي الفارس

بشــؤونها بدرجــات متفاوتــة؛ وكيــف اســتمر انتشــار الثقافــة الهيلينيــة بأكــر 

فعاليــة بعــد أن اندمــج اليونانيــون يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة ومتلكــوا منطقهــا 

ــة يف  ــة مهيمن ــة اليوناني ــت الثقاف ــف ظل ــي؟ وكي ــد البيزنط ــي يف العه اإلقليم

آســيا الصغــرى الغربيــة والوســطى بحلــول القــرن العــارش امليــالدي؟ هــذا مــا 

ــي. ــام ي ــه في ــة عن ســنحاول اإلجاب
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)polis( )املدينة-الدولة اليونانية )البوليس
متنــح املدينة-الدولــة )البوليــس( ملواطنيهــا شــعورا باالنتــامء إىل هويــة 

ــوز،  ــوس والرم ــة والطق ــد والثقاف ــىل التقالي ــعور ع ــذا الش ــز ه ــرتكة، ويرتك مش

وأحيانــا عــىل أصــل مشــرتك مزعــوم، أي أســطورة مؤسســة. وكان املواطــن اليونــاين 

يعتــرب البوليــس موطنــه )patris(، الــذي يقبــل املــوت مــن أجلــه يف حالــة 

ــدا  ــة والسياســية بع ــارص العمراني ــني العن ــدة ب ــة الوطي ــت العالق ــرورة. وكان ال

ــة  ــل الدول ــة، مث ــس مرتبط ــن البولي ــة، ومل تك ــة القدمي ــة اليوناني ــام يف املدين مه

الحديثــة، بشــكل حكــم معــني: امللكيــة، األوليغارشــية، الدميوقراطيــة. بــل كانــت 

تــويل األهميــة للحفــاظ عــىل االســتقالل الــذايت )autonomia( الــذي كان ثـــمرة 

ــا ســاميا. ــط هدف ــد فق ــالد(، ومل يع ــل املي ــع قب ــرن الراب تطــور متأخــر )الق

ــا إىل  ــد انضاممه ــتقلة عن ــا املس ــد صفته ــس( ال تفق ــة )البولي فاملدينة-الدول

ــدن  ــات امل ــن مجموع ــة م ــواع مختلف ــدت أن ــرى. ووج ــدن األخ ــن امل ــاد م اتح

املرتبطــة بعضهــا ببعــض، التــي تشــكل هــي األخــرى بوليــس )polis(، تنتظــم فيــه 

ــة  ــت الهوي ــا. وكان ــام بينه ــث ال تكــون متســاوية في ــي، بحي ــدن بشــكل تراتب امل

 M. H. Hansen, 2008,( السياســية للبوليــس مختلفــة متامــا عــن هويتهــا اإلثنيــة

ــة  ــة والثقاف ــة )اللغ ــة اإلثني ــا يشــرتكون يف الهوي ــد كان مواطنوه 177 -168(، فق

ــدول األخــرى، يف حــني كان شــعورهم  ــي املدن-ال ــع مواطن ــن( م ــخ والدي والتاري

بهويتهــم السياســية )مبــا يف ذلــك الــروح الوطنيــة( يتمحــور حــول املدينــة ذاتهــا، 

ــة املــدن املجــاورة. وكانــت هــذه الهويــة السياســية مختلفــة عــن هوي

وأحــى هانســن )Hansen( )2008( نحــو 1500 بوليــس، منهــا 600 مؤكدة 

يف بــالد اليونــان يف حــد ذاتهــا، وأكــر مــن 400 كانــت مســتعمرات أو جامعــات 

ــة موزعــة عــىل ســواحل البحــر املتوســط والبحــر األســود،  ــة هيليني ذات ثقاف

وأكــر مــن 300 مســتعمرة هيلينيســتية تأسســت يف الــرشق األدىن وحتــى نهــر 

الســند، غــري أنــه مل توجــد 1500 بوليــس يف الوقــت نفســه، فكانــت تنشــأ مــدن 

ــدة كان  ــس مؤك ــة إىل 1300 بولي ــتمرة. وإضاف ــة مس ــرى يف حركي ــزول أخ وت

ــا  ــذا م ــا يف املصــادر. وه ــر له ــي ال أث ــس الت ــن البولي ــول م ــدد مجه ــاك ع هن

يجعــل التقديــر اإلجــاميل لـــ 1500 بوليــس واقعيــا بالنســبة إىل ثقافــة املدينــة-
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ــرتات العــرص  ــة )M. H. Hansen, 2008, 45-46(. ففــي كل ف ــة اليوناني الدول

الكالســييك، وجــد مــا ال يقــل عــن 1000 بوليــس. وعــىل رغــم هــذا االنشــطار 

ــادا  ــدون اعتق ــها ويعتق ــة نفس ــرتكون يف الثقاف ــون يش ــيايس، كان اليوناني الس

راســخا بأنهــم يشــكلون شــعبا واحــدا.

وظهــرت أو تأسســت معظــم هــذه املدن-الــدول بــني العامــني 750 ق.م و200 

ــام  ــع لنظ ــزال يخض ــا الي ــالدي، كان بعضه ــادس املي ــرن الس ــة الق ق. م. ويف نهاي

ــة  ــِف املدين ــة. ومل تخت ــة، غــري أن معظمهــا تحولــت إىل مــدن عادي املدينة-الدول

)البوليــس( إال يف العصــور القدميــة املتأخــرة، بعــد أن عاشــت فــرتة تراجــع دامــت 

قرونــا عــدة، وكان زوالهــا تدريجيــا غــري محســوس، كــام كانــت نشــأتها قبــل أكــر 

مــن ألــف عــام )نحــو 650 ق. م(. وبهــذا دامــت ثقافــة املدينة-الدولــة اليونانيــة 

.)1()M. H. Hansen, 2008, 67-71( ــام نحــو 1200 ع

عــىل شــاكلة املدن-الــدول الفينيقيــة واملاالويــة، كانــت معظــم املدن-الــدول 

اليونانيــة يف أثنــاء الحقبتــني البدائيــة والقدميــة تنتــرش عــىل ســاحل البحــر، عــىل 

طــول ســواحل البحــر املتوســط والبحــر األســود )Pont - Euxin( وبحــر مرمــرة 

ــون  ــس اليوناني ــتي ليؤس ــد الهيلينس ــار العه ــب انتظ ــد وج )Propontide(، وق

ــت  ــي كان ــم الت ــواحل يف األقالي ــن الس ــدة ع ــتعمرات« البعي ــن »املس ــة م حلق

خاضعــة لإلمرباطوريــة الفارســية قبــل حكــم اإلســكندر األكــرب، يف زمــن كانــت فيــه 

ــة. وكان  ــة واملكلف ــة الصعب ــة باملواصــالت الربي ــة ســهلة مقارن املواصــالت البحري

ــب مبدنهــم. ــزون بكــرة التنقــل ال ميانعــون يف اســتقرار األجان ــون املتمي اليوناني

وتظهــر مقارنــة بــني كل حضــارات املدن-الــدول أنهــا ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا 

بالنشــاط التجــاري، وأن التجــارة الخارجيــة كانــت الرابــط األســايس الــذي ميكنــه 

توحيــد مــدن-دول مختلفــة منتميــة إىل الثقافــة نفســها. وشــهدت ثقافــات املــدن-

ــا كان يعتمــد  ــم أن معظمه ــا، عــىل رغ ــا قوي ــا جمهوري ــامل طابع ــرب الع ــدول ع ال

نظامــا ملكيــا، خصوصــا يف شــكله األوليغــاريش أو األرســتقراطي. فــال نجــد أنظمــة 

دميوقراطيــة مؤكــدة إال يف ثقافــة املدينة-الدولــة اليونانيــة التــي كانــت مختلفــة 

يف هــذا الجانــب عــن غريهــا مــن ثقافــات املدن-الــدول. وتعتــرب الشــبكة املكونــة 

مــن أكــر مــن 1000 بوليــس يونانيــة أكــرب حضــارات املــدن- الــدول يف التاريــخ 
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جغرافيــا ودميوغرافيــا. ومقابــل هــذا االنشــطار املتمثــل يف عــدد كبــري مــن الــدول 

ــة بكتلتهــا  ــُة الفارســية األخمندي ــاَه اإلمرباطوري الصغــرية املتصارعــة، تلفــت االنتب

الضخمــة ووحدتهــا، عــىل رغــم تنوعهــا الكبــري.

مل يكــن عــامل املــدن اليونانيــة نظــام بوليســات متســاوية مســتقلة، بــل نظــام 

تراتبــي معقــد، فقــد كان بعضهــا مســتقال وبعضهــا غــري مســتقل، بيــد أنهــا كانــت 

ــىل  ــة ع ــؤونها الداخلي ــيري ش ــتقاللية يف تس ــن االس ــري م ــدر كب ــا بق ــع كله تتمت

ــرية املتنافســة واملتصارعــة  ــدول الكث ــري للمدن-ال ــع االنشــطار الكب ــل. ومل مين األق

واملتحاربة-واملتحالفــة واملتحــدة أحيانــا أخرى-الشــعب اليونــاين مــن التوحــد منــذ 

القــرن الثامــن قبــل امليــالد ضمــن ثقافــة وهويــة مشــرتكة، اســتندت إىل خمســة 

:)A. D. Smith, 1986, 62( ــية ــات أساس مكون

- البانثيــون )Panthéon(، أو معبــد العظــامء، الــذي يضــم آلهــة أوليمبوس 

ــن األرض(  ــة باط ــة )أو آله ــة الكتوني ــىل اآلله ــرصت ع ــي انت )Olympe( الت

التــي ســبقتها.

 - معابــد أوراكل )oracles( والطقــوس املرتبطــة بهــا يف كل مــن دلــف 

األحــالف  وكانــت   ...)Didyme( وديديــم   ،)Dodone( ودودون   ،)Delphes(

ــم  ــس )amphictionies( تض ــة بآمفيكتيوني ــة املعروف ــة القدمي ــة اليوناني الديني

ــا. ــرتكة بينه ــد أوراكل مش ــيري معاب ــىل تس ــوم ع ــدة وتق ــا ع مدن

ــة  ــة جــدا )األيولي ــة املتقارب ــة واحــدة تضــم اللهجــات اليوناني ــة لغوي - عائل

)éolien(، البيوســية )béotien(، اإليونيــة )ionien(، الدوريــة dorien(، وكان 

املتحدثــون بهــذه اللهجــات يشــرتكون يف األســاطري نفســها ذات األصــل املشــرتك، 

واألبطــال أنفســهم مــن أســالفهم.

- امتــالك تــراث أديب مشــرتك مــن األشــعار امللحميــة الهومرييــة التــي متجــد 

الحضــارة املســينية الســابقة وأحــداث حــرب طــروادة، إضافــة إىل مجموعــة مــن 

ــاين. ــة يف األدب اليون ــة جوهري ــل مكان ــي تحت األســاطري الت

ــة  ــدن اليوناني ــم امل ــة معظ ــة دوري ــع بصف ــي تجم ــة الت ــاب الرياضي - األلع

يف منافســات رياضيــة مشــرتكة )األلعــاب األوملبيــة )Olympiens(، والبيثيــة 

.)Isthmiens واإلســثمية   ،)Néméns( والنيميــة   ،)Pythiens(
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وميكــن تصنيــف كل املدن-الــدول اليونانيــة يف العهــود القدميــة يف خانــة 

 A. D.( اإلثنيــات العموديــة الشــعبية« الحريــة وفــق مــا عرّفهــا أ. د. ســميث«

Smith(، التــي تطبــع فيهــا ثقافــة موحــدة مختلــف طبقــات الســكان بدرجــات 

متفاوتــة، وال تكــون حكــرا عــىل طبقــة واحــدة. وقــد كان هــذا األســاُس املشــرتك، 

الــذي تشــكل فيــه اللغــة أهــم عنــارص االســتمرارية، النــواَة الصلبــة التــي ســمحت 

ببقــاء املدن-الــدول طــوال العهــود القدميــة، وحتــى بعــد اندماجهــا يف بنــى 

ــدى اليونانيــني. ــي الســائد ل ــام بعــد النمــوذج اإلثن ــة غــريت في إمرباطوري

من املدينة-الدولة إىل اإلمرباطورية إىل املاملك الهيلينستية
ــة  ــاين )359-336 ق. م( أول دول ــب الث ــي أسســها فيلي ــا الت ــة مقدوني ــت دول كان

إقليميــة جعلــت اليونانيــني يتجــاوزون مرحلــة الدولة-املدينــة، عــىل رغم أنهــم حافظوا 

عــىل هــذه البنيــة يف دولتهــم الجديــدة التــي ســمحت لهــم بجمــع قواهــم العســكرية، 

وأّهلتهــم لفتــح الــرشق تحــت قيــادة اإلســكندر األكــرب وهزميــة أكــرب إمرباطوريــة يف 

ذلــك الزمــن، وهــي اإلمرباطوريــة الفارســية التــي اســتحوذوا عــىل مكانتهــا. وقــد ســمح 

االنتصــار املحقــق يف خريونيــا )Chéronée( )338 ق. م( لفيليــب الثــاين، ومــن بعــده 

لخليفتــه اإلســكندر، بجمــع معظــم مــدن اليونــان القاريــة والجزريــة تحــت ســلطته 

ــا  ــة مقدوني ــت إىل مملك ــي انضم ــا )Ligue de Corinthe( الت ــة كورنثي ــن رابط ضم

ــائل  ــة والوس ــدة اإلقليمي ــكندر القاع ــى اإلس ــا أعط ــذا م ــا، وه ــى تراقي ــدة حت املمت

االقتصاديــة والبرشيــة لبنــاء جيــش محــرتف كان األداة الرئيســة لفتوحاتــه التــي وصــل 

فيهــا حتــى آســيا الوســطى وبــالد الهنــد )336-323 ق. م(.

كان هــدف فتوحــات اإلســكندر يف بدايــة األمــر ضــامن الســيطرة عــىل املــدن 

ــي  ــط الرشق ــر املتوس ــاحل البح ــىل س ــة ع ــة الواقع ــة والفينيقي ــدول اليوناني -ال

)334-331 ق. م(: ســواحل آســيا الصغــرى املطلــة عــىل بحــر إيجــة والبحــر 

ــم ســواحل الــرشق وصــوال إىل مــرص التــي ســيطر عليهــا اإلســكندر،  املتوســط، ث

ــوال  ــت ط ــي تحول ــة الت ــة اليوناني ــي املدين ــكندرية األوىل، وه ــا اإلس ــس به وأس

ــر  ــني البح ــل ب ــزة وص ــراق وهم ــددة األع ــارضة متع ــتية إىل ح ــة الهيلينس الحقب

ــل. ــر الني ــوض نه ــط وح املتوس
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بعدهــا أنهــى اإلســكندر فتوحاتــه عــىل حســاب اإلمرباطوريــة الفارســية 

بفضــل انتصــار عســكري ثالــث وأخــري عــىل قــوات داريــوش يف معركــة غوغميــال 

)Gaugamèles( يف 331 ق. م، ليتبنــى عندئــذ البنــى االجتامعيــة والسياســية 

 )satrapies »واإلقليميــة لإلمرباطوريــة الفارســية )املقاطعــات املعروفــة بـ»ســاترايب

ــة  ــالل العواصــم اإلمرباطوري ــه احت ــام ســمح ل ــا. ك ــا له ــل نفســه وريث ــي جع الت

باالســتحواذ عــىل غنائــم حــرب ســاعدته عــىل مواصلــة فتوحاتــه وتأســيس مدنــه 

 M. P. Delaygue - Masson,( »الجديــدة املعروفــة بـ»اإلســكندريات القاريــة

2008, 106-110(.

ــكان  ــة الس ــهيل مراقب ــدة تس ــدن الجدي ــذه امل ــيس ه ــن تأس ــدف م كان اله

ونــرش لغــة اليونانيــني وثقافتهــم. وكانــت حاميــات جيشــه ترابــط يف املــدن 

ــورا  ــا حض ــن له ــام يضم ــا، م ــأة حديث ــدن املنش ــالت وامل ــد املواص ــربى وعق الك

يف كامــل أرايض اإلمرباطوريــة. ونجــح اإلســكندر يف تســخري البنــى املوروثــة 

ــاتراب  ــات )س ــكام املقاطع ــق بح ــه، إذ ألح ــية ملصلحت ــة الفارس ــن اإلمرباطوري ع

ــا  ــا رضيبي ــة باالســرتاتيجية، ووضــع نظام ــم دراي ــني له ــا مقدوني satrapes( أعوان

مستنســخا مــن النظــام الســابق، وتحالــف مــع األرســتقراطية الفارســية بالــزواج، 

 M. P. Delaygue -( وســار عــىل نهجــه أصحابــه الذيــن تزوجــوا بنســاء فارســيات

Masson, 2008, 150-152(.

ــة  ــرض الهيمن ــرون مــرشوع ف ــة ق ــرتة ناهــزت ثالث ــاء اإلســكندر ف واصــل خلف

اليونانيــة يف آســيا الصغــرى ومــرص وفــارس وآســيا الوســطى وغــرب الهنــد، عــىل أن 

وحــدة إمرباطوريــة اإلســكندر التــي حلــت محــل وحــدة اإلمرباطوريــة األخمنديــة 

ــك  ــربى ومامل ــدة ك ــمت إىل دول ع ــد انقس ــه، فق ــد موت ــد بع ــية مل تصم الفارس

وصفــت بالهيلينســتية )بــني أربــع وخمــس دول أو ماملــك(، وشــهد مــدى توســعها 

اإلقليمــي تغــريات عــرب الزمــن، غــري أننــا نالحــظ يف الفــرتة التــي تلــت العــام 305 

ق. م اســتمرار أربــع دول رئيســة، اســتمدت أســامءها مــن الســالالت امللكيــة التــي 

ــدول أو  ــة بتغــري اتســاعها، وهــذه ال ــا املركزي ــت متاســكها، ومل تتغــري أقاليمه ضمن

 املاملــك هــي: دولــة البطاملــة )Lagides( )323-31 ق.م( مبــرص، ودولــة الســلوقيني

ودولــة  وفــارس،  الرافديــن  وبــالد  ق.م( بســورية   63-305(  )Séleucides(
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ــني  ــة األنتيغوني ــرى، ودول ــيا الصغ ــني  )Attalides()283-133 ق. م( بآس األتالي

الــدول  واعتمــدت كل هــذه   )Antigonides()276-167 ق. م( مبقدونيــا. 

ــزي. ــا املرك ــوروث التاريخــي إلقليمه ــار امل ــني االعتب ــام يأخــذ بع ــة تنظي امللكي

بنى املاملك الهيلينستية وسياقها اإلقليمي
اقتبســت دولــة البطاملــة يف مــرص، عــىل طول نهــر النيــل، نظامهــا اإلداري 

 )toparchies( »و»توبارشــيس )nomes( »القائــم عــىل منطــي »نوميــس

وبريوقراطــي  تراتبــي  نظــام  وهــو  الفرعونيــة،  الحقبــة  عــن  املوروثــني 

ــت  ــة. وكان ــة الفرعوني ــد امللكي ــة والتقالي جــدا، يرتكــز عــىل النخــب املرصي

اإلســكندرية أهــم مدينــة يونانيــة يف مملكــة البطاملــة، ترتكــز فيهــا الوظائــف 

القياديــة السياســية واالقتصاديــة مبــرص وامتداداتهــا املتمثلــة يف املــدن 

ــط. ــة يف رشق املتوس البحري

أمــا اململكــة الســلوقية فكانت أشــبه املاملك الهيلينســتية بإمرباطورية اإلســكندر 

واإلمرباطوريــة األخمنديــة مــن حيــث بنيتهــا اإلقليميــة املتجانســة واملمتــدة قطريــا 

مــن الغــرب إىل الــرشق، واتســاع املجــاالت التــي تســيطر عليهــا، وتعــدد العواصــم. 

ــث  ــوس الثال ــك أنطيوك ــا املل ــي خاضه ــرتداد الت ــروب االس ــات وح ــا الفتوح وتذكرن

ــام،  ــم حك ــا مجــدا وأطوله ــر ملوكه  )Antiochos III()222-187 ق. م(، وهــو أك

بفتوحــات اإلســكندر وبنمــط التنقــل املســتمر للســلطة األخمنديــة. وكانــت حامياته 

 ،)phrourarques( »العســكرية التــي يقودهــا ضبــاط يعرفــون بـ»فروراكيــس

املامثلــة   ،)katoikiai( »الكاتويكيــاي«  العســكرية  املســتوطنني  ومســتعمرات 

لـ»الكلــريوك« )clérouques(، تضمــن فاعليــة حكومــة امللــك املتنقلــة املكونــة مــن 

.)philoi( »حاشــيته املقربــة املعروفــة بـ»الفيلــوي

املعروفــة بســاترايب واملوروثــة  املقاطعــات  اململكــة إىل  وقســمت هــذه 

ــون  ــة، ويــرشف عــىل هــذه املقاطعــات املوظفــون املعروف عــن الفــرتة األخمندي

ويتمتعــون  امللــك  ميثلــون  الذيــن   ،)stratèges( »ســرتاتيج«  أو  بـ»ســاتراب« 

باســتقاللية فعليــة كبــرية نظــرا إىل صعوبــة املواصــالت عــرب املســافات الطويلــة. 

ــل  ــرّيون مداخي ــة يس ــة والريبي ــؤون املالي ــىل الش ــون ع ــون القامئ وكان املوظف
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ــل  ــىل كام ــة ع ــة املوزع ــن اململك ــة إىل خزائ ــب املوجه ــون الرائ ــك ويحّصل املل

جهاتهــا، تفاديــا لنقــل األمــوال عــرب املســافات الطويلــة. وكانــت املــدن اليونانيــة 

املنتــرشة يف القســم الغــريب مــن اململكــة أكــر اســتقاللية مــن غريهــا، ويقــوم عــىل 

شــؤونها املوظفــون املعروفــون بـ»إيبيســتات« )épistates(، وهــم ممثلــو الســلطة 

.)L. Capdetrey, 2007, 229- 240( امللكيــة

حســاب  عــىل  م(  ق.   133-283( تشــكلت  فقــد  األتاليــة  اململكــة  أمــا 

ــز  ــت تتمي ــا الغــريب، أي يف آســيا الصغــرى، وكان ــة الســلوقية يف طرفه اإلمرباطوري

بالكثافــة الكبــرية للمــدن اليونانيــة القدميــة أو التــي أسســتها الســاللة الحاكمــة. 

وأصبحــت عاصمتهــا بريغــام )Pergame(، إىل جانــب اإلســكندرية وأنطاكيــة، أحــد 

ــدة  ــة املجس ــع الفني ــن القط ــدد م ــرب ع ــم أك ــي تض ــة الت ــز العمراني ــم املراك أه

ــا  ــا منه ــع روم ــل م ــة الطوي ــة األتالي ــف اململك ــل تحال ــة. وجع ــة اليوناني للثقاف

ــن  ــيوية ضم ــة اآلس ــول إىل املقاطع ــا، لتتح ــة الحق ــة الروماني ــر للهيمن رأس ج

ــا كان  ــابها مل ــا مش ــة وإدارته ــذه اململك ــم ه ــة. وكان تنظي ــة الروماني اإلمرباطوري

ــلوقية. ــة الس ــائدا يف اململك س

وكانــت املــدن أقطابــا ونقــاط ارتــكاز محليــة أكــر دميومــة مــن اإلمرباطوريات 

ــة املــدن اآلســيوية يف غــرب آســيا  ــك الهيلينســتية، وأكرهــا عــددا وكثاف أو املامل

الصغــرى، مــع اختــالف حجمهــا، فهنــاك املــدن الكــربى القدميــة واملزدهــرة مثــل 

ــم  ــىل أقالي ــا ع ــط نفوذه ــت تبس ــي كان ــالزا )Mylasa(، الت ــي )Milet( ومي مي

ــر  ــدة أصغ ــات بعي ــواىن عــن ضــم جامع ــع سياســة توســعية، وال تت واســعة وتتب

منهــا مثــل املــدن اإليوليــة )éoliennes(، ومنهــا: آيغــاي )Aigai(، وتيمنــوس 

 ،)Kyldara( أو القــرى الجبليــة الكبــرية يف كاريــا الغربيــة مثل كيلــدارا ،)Temnos(

ــىل  ــادرة ع ــدن ق ــت هــذه امل ــزون )Amyzôn(. وكان ــدا )Piginda(، وآمي وبيغين

ــك  ــت نفســه للمل ــا، وتخضــع يف الوق ــا الســيايس وقوانينه ــم نفســها بنظامه حك

 L.( ورضائــب غري مبــارشة )phoros( »األتــايل وتدفــع لــه إتــاوة تعــرف بـ»فــوروس

Capdetrey, 2007, 191-218(.

ومــع أن بعــض هــذه املــدن كانــت تــؤوي حاميــات ملكيــة وتخضــع 

ــاع  ــة واتب ــىل املقاوم ــادرة ع ــت ق ــا كان ــري أنه ــك، غ ــل املل ــم ميث ــلطة حاك لس
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ــة، »فحصلــت عــىل اعــرتاف  سياســة انتهازيــة يف تعاملهــا مــع الســلطة املركزي

بهــا باعتبارهــا قــوى قــادرة عــىل التفــاوض مــع الســلطة املركزيــة، ونجحــت يف 

تحويــل عالقــة هيمنــة مبــارشة إىل واقــع أكــر تعقيــدا يقــوم عــىل املفاوضــات 

.)J. Ma, 2004, 188( .»والتنــازالت املتبادلــة

بناهــا  أهــم  اقتبســت  التــي  الهيلينســتية  املاملــك  وعــىل رغــم وجــود 

ــي ســبقتها، فيجــب  ــة الت ــدول الرشقي ــة مــن ال ــة والسياســية واإلقليمي االجتامعي

أال نغفــل الحيويــة التــي ظلــت متيــز املــدن كفضــاءات يعيــش معظــم اليونانيــني 

فيهــا. فعــىل رغــم تبعيتهــا وخضوعهــا ملاملــك أقــوى منهــا، حافظــت هــذه املــدن 

عــىل مؤسســاتها وتنظيمهــا الســيايس املعتمــد عــىل النمــوذج الدميوقراطــي األثيني 

الــذي شــهد انتشــارا واســعا. وكانــت أكــر هــذه املــدن حيويــة تقــع خــارج بــالد 

اليونــان األصليــة، يف آســيا الصغــرى وســورية ومــرص، وهــي املــدن التــي اســتفادت 

مــن موقعهــا األقــرب مــن مراكــز الحكــم والــروات االقتصاديــة الهيلينســتية، حتــى 

إن بعضهــا ضــم مــا ال يقــل عــن 100 ألــف ســاكن.

يقــوم مجــال الســلطة امللكيــة عــىل عــدة عنــارص، وهــي: املــدن، والشــعوب 

يأخــذ  وقــد  وامللــوك.   ،)dynastes( املحليــون  والحــكام   ،)ethnè( اإلثنــي  أو 

ــن  ــريا م ــف كث ــاين تختل ــم )dynaste( مع ــوس« )ethnos( والحاك ــا »إثن مفهوم

مــكان إىل آخــر، ففــي آســيا الصغــرى أو األناضــول كانــت معظــم أقاليــم »اإلثنــي« 

)الشــعوب( تقــع يف املناطــق الداخلية: ميســيا )Mysie(، وليديــا )Lydie(، وفريجيا 

 ،)Pamphylie( وبامفيليــا ،)Pisidie( وبيســيديا ،)Lycie( وليســيا ،)Phrygie(

ــا )Cilicie(. وكانــت هــذه  ــا )Lycaonie(، وكيليكي ــا )Isaurie(، وليكاوني وإيزوري

املناطــق الداخليــة تنتظــم وفــق أمنــاط تقليديــة أقــل ارتباطــا بالســلطة امللكيــة. 

وكان مجــال الشــعوب أو »اإلثنــي« ميتــد مــن ســورية إىل الســند أي مجمــل 

)L. Capdetrey, 2007, 92-112(. ــلوقية ــة الس ــة لإلمرباطوري ــات الرشقي الجه

وكانــت بعــض هــذه »اإلثنــي« يف طريــق الذوبــان وحتــى االندمــاج يف األرايض 

ــات  ــاك تداخــل وعالق ــال، كان هن ــا وليســيا عــىل ســبيل املث ــي كاري ــة. فف املدني

تبعيــة بــني »اإلثنــي«، والكواينــا )koina( )البنيــات الكونفدراليــة( واملــدن. 

وكانــت بعــض »اإلثنــي«، مثــل اليهــود، مســتقلة بشــؤونها، كــام هــو شــأن 
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ــر  ــة األك ــهول املنخفض ــق الس ــني مناط ــا ب ــظ تباين ــام نالح ــراف. ك ــعوب األط ش

متدنــا والخاضعــة بقــدر أكــرب للســلطة، وبــني مناطــق الجبــال املرتفعــة )ميســيا، 

بيســيديا، زاغــروس( األكــر عــداء للســلطات املركزيــة. مــام دفــع امللوك الســلوقيني 

إىل إنشــاء مســتعمرات للمســتوطنني اليونانيــني يف هضــاب وســهول آســيا الصغــرى 

ــا. ــة بهــدف تســهيل إدماجه ــد حــدود املناطــق الجبلي ــة عن الغربي

كــام وجــد تنــوع كبــري فيــام يخــص أشــكال الحكــم املحليــة املعروفــة 

ــن  ــدرون م ــون املتح ــكام املحلي ــتمد الح ــث يس ــتيا )dynasteia(، بحي بالديناس

أهــل البــالد )dynastes( ســلطتهم مــن تقاليــد عريقــة، ويختلفــون عــن الحــكام 

املحليــني اليونانيني-املقدونيــني الذيــن كانــت رشعيتهــم ترتكــز عــىل الســلطة 

امللكيــة املقدونيــة. ومل ينجــح امللــوك اليونانيون-املقدنيــون يف دمــج مناطــق 

ــا  ــا )Cappadoce(، وبافالغوني ــط )Pont(، وكابادوكي ــا )Bythinie(، والبون بيثيني

 L. Capdetrey, 2007,( وهــي مناطــق حافظت عــىل اســتقاللها ،)Paphlagonie(

)130-112. كــام تحــرر األتاليــون يف بريغــام مــن الوصايــة الســلوقية يف العــام 262 

ــك. ــارة إىل ذل ــبقت اإلش ــام س ق. م، ك

اســتمر وجــود الــدول الهيلينســتية مــا بــني قــرن وثالثــة قــرون، ومتثلــت أهــم 

عوامــل متاســكها يف: الجيــش املقــدوين الــذي كان حــارضا يف كل األقاليــم بحامياتــه 

ومســتوطنيه العســكريني، والديانــات امللكيــة، والبنــى السياســية-اإلدارية املوروثــة 

عــن الــدول الرشقيــة الســابقة. وكانــت املــدن اليونانيــة التــي ُأدمجــت يف هــذه 

املاملــك مبنزلــة األقطــاب االقتصاديــة والثقافيــة، وأيضــا السياســية، بل والعســكرية 

أحيانــا، وهــي التــي ســاعدت عــىل انتشــار الثقافــة اليونانيــة بــني قســم كبــري مــن 

ــدول ســوى  ــة. ومل تضعــف هــذه ال ــة، مــام دعــم الســلطة امللكي النخــب املحلي

ــك  ــذه املامل ــن ه ــت م ــا، وجعل ــت محله ــي حل ــة الت ــة الروماني ــوة اإلمربيالي ق

القدميــة مقاطعــات تابعــة لهــا.

ــا  ــرشت فيه ــي انت ــاالت الت ــذه املج ــىل ه ــي ع ــا أن تضف ــتطاعات روم واس

الثقافــة اليونانيــة بدرجــات متفاوتــة، متاســكا مســتدميا. فكيــف متكنــت رومــا مــن 

ــة- ــة املدين ــن بني ــال م ــة، أي االنتق ــة يوناني ــه أي مدين ــا مل تنجــح في ــق م تحقي

الدولــة إىل دولــة مرتاميــة األطــراف ذات طابــع عاملــي؟ فاإلمرباطوريــة الرومانيــة، 
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ــي  ــة ألف ــت قراب ــة، دام ــة البيزنطي ــكل اإلمرباطوري ــا يف ش ــل وجوده ــي تواص الت

عــام )مــن القــرن 4 ق. م إىل القــرن 15 م(. هــذا وإن مل يســتطع يونانيــو الفــرتة 

ــن  ــتمرار يف الزم ــىل االس ــادرة ع ــة ق ــار يوناني ــر أو أقط ــكيل قط ــتية تش الهيلينس

الطويــل، فإنهــم متكنــوا يف املقابــل مــن وضــع أســس الثقافــة اليونانيــة ونرشهــا 

يف الــرشق، وبــارشوا عمليــة تحويــل الــرشق إىل الثقافــة اليونانيــة، وهــي الحركيــة 

التــي تبناهــا وواصلهــا الرومــان لفائدتهــم.

حركية اليوننة يف املاملك الهيلينستية
متيــزت الفــرتة الهيلينســتية التــي بــدأت يف عهــد اإلســكندر األكــرب، واســتمرت 

ــم  ــن بعده ــني، وم ــلوقيني واألنتيغوني ــة والس ــه البطامل ــد خلفائ ــا يف عه خصوص

األتاليــون، بانتشــار واســع للثقافــة اليونانيــة يف الــرشق وآســيا ومــرص. وتــم ذلــك 

بتأســيس مــدن يونانيــة بعيــدة أكــر فأكــر عــن مهــد الثقافــة والهويــة اليونانيتــني 

يف حــوض بحــر إيجــة. وقــد أعطــى اإلســكندر املثــل بنفســه عندمــا أســس 

ــي  ــادرة الت ــة املب ــع أن حري ــد. وم ــالد الهن ــى يف وســط آســيا وب إســكندرياته حت

ــت  ــا ظل ــتية، فإنه ــرتة الهيلينس ــري يف الف ــكل كب ــت بش ــدن تراجع ــا امل ــع به تتمت

حــارضة محصــورة يف فئــة مــن األعيــان الذيــن ارتبطــت مصالحهــم مبصالــح حــكام 

املاملــك الهيلينســتية املقدونيــني. وكانــت الحيــاة الثقافيــة واالجتامعية والسياســية 

مزدهــرة يف مــدن ســواحل بحــر إيجــة والبحــر األســود، وهــي أقــدم املــدن التــي 

شــهدت تطــورا كبــريا للتدويــن التاريخــي.

كــام أنشــأ الســلوقيون مدنــا جديــدة يف نقــاط اســرتاتيجية يف منطقتــني عــىل 

ــة،  ــة أنطاكي ــول العاصم ــبكة ح ــكل ش ــورية يف ش ــام س ــوص: أواله ــه الخص وج

وثانيتهــام رشق إيــران حيــث ُأنشــئت املــدن عــىل طــول الحــدود مــع الشــعوب 

الرحــل يف وســط آســيا، وكانــت بعــض مــدن الــرشق هــذه بعيــدة جــدا، يف باخرتيــا 

وبــالد الصغــد )وســط آســيا(، واســتقبلت ســكانا مهاجريــن مــن كل أصقــاع العــامل 

ــرواد  ــروح ال ــون ب ــد املشــرتكة ويتحل ــن التقالي ــاين، يتقاســمون حــدا أدىن م اليون

ــزر  ــة ج ــدن مبنزل ــذه امل ــت ه ــل. فكان ــاة أفض ــن حي ــني ع ــتوطنني الباحث واملس

للثقافــة والهيمنــة اليونانيــة، وظلــت أجنبيــة يف محيطهــا، مــن دون تجــذر حقيقي 



93

اجملال اليوناين يف آسيا الصغرى...

وســط الســكان الريفيــني »األهليــني«. وحافظــت هــذه الجــزر عــىل حياتهــا الدينية 

والفكريــة بفضــل جلــب الكتــب والقطــع الفنيــة مــن ســواحل البحــر املتوســط، 

وبفضــل النظــام التعليمــي القائــم عــىل نظــام الجيمنازيــوم )gymnases(، وتنقــل 

الفنانــني والفالســفة والخطبــاء القادمــني مــن أقــدم املــدن يف حــوض البحــر 

 ،)koinè( »املتوســط. كــام كانــت اللغــة اليونانيــة املشــرتكة املعروفــة بـ»كواينــي

وهــي صيغــة مبســطة لـــلغة »أتيــك« )attique(، ســائدة كلغــة لــإلدارة والتجــارة، 

وعوضــت اللغــة اآلراميــة التــي كانــت لهــا هــذه الوظيفــة تحــت الحكــم الفــاريس 

.)L. Martinez - Sève, 2009, 134- 137( الســابق

اســتمر وجــود هــذه الثقافــة اليونانيــة، وإىل حــد مــا هــذه الهويــة 

اليونانيــة الحريــة، حتــى بعــد زوال الحكــم اليوناين-املقــدوين، يف فــرتة حكــم 

ــع أن  ــد. م ــالد الهن ــيا وب ــط آس ــة يف وس ــك اليونانية-البوذي ــني أو املامل البارثي

ــك الهيلينســتية،  ــة الحاكمــة يف املامل ــوا يشــكلون الطبق ــن كان ــني الذي اليوناني

مل تكــن نســبتهم تتعــدى 10 يف املائــة مــن ســكان مملكــة البطاملــة أو مملكــة 

ــر  ــوض البح ــن ح ــرة م ــة الهج ــت حرك ــرى تراجع ــة أخ ــن جه ــلوقيني. م الس

ــة  ــب املحلي ــاج النخ ــج إدم ــا بالتدري ــرون، وعوضه ــة ق ــوال ثالث ــط ط املتوس

بواســطة النظــام التعليمــي للحفــاظ عــىل الوجــود اليونــاين، مــام جعــل الهويــة 

ــني مــن  ــة اليونانيت ــة ترتكــز أكــر فأكــر عــىل اكتســاب اللغــة والثقاف اليوناني

ــن.  ــل أو الدي ــرورة لألص ــار بال دون اعتب

 ويف بــالد الرافديــن وســورية وفينيســيا، وخاصــة آســيا الصغــرى، كانــت املــدن 

أكــر عــددا وكثافــة منهــا يف مــرص، وكان معظمهــا ضاربــا يف القــدم وينتســب إىل 

مــدن أقــدم منهــا يف حــوض بحــر إيجــة. ومــع أن هــذه املــدن مل تنقــذ اململكــة 

الســلوقية مــن الــزوال يف وجــه البارثيــني والرومــان، فإنهــا حافظــت عىل شــخصيتها 

وثقافتهــا ومؤسســاتها حتــى الفتــح العــريب يف القــرن الســابع امليــالدي.

 شــهدت الفــرتة الهيلينســتية تغــري النمــوذج الســائد لــدى الشــعب اليونــاين 

الــذي تبنــى منــذ عهــد اإلســكندر البنــى اإلمرباطوريــة الفارســية، فانتقــل، وفــق 

مفــردات أ. د. ســميث مــن »إثنيــة عموديــة تقــوم عــىل الشــعب« )املدن-الــدول( 

إىل »إثنيــة أفقيــة أرســتقراطية« وهــي التــي كانــت متّيــز الفــرس، فقــد اســتبدلت 
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الذيــن  اليونان-املقدونيــني  والعســكريني  باملواطنــني  الكــربى  الفارســية  األرس 

أصبحــوا يشــكلون الطبقــة الحاكمــة التــي ُوّطنــت يف كامــل الــرشق.

تحول املدينة-الدولة إىل إمرباطورية متوسطية: السياق اإلقليمي الروماين
 حتــى القــرن الرابــع قبــل امليــالد كانــت رومــا يف الظاهــر عــىل األقــل مدينــة 

 )imperium( ــة ــد إمرباطوري ــام بع ــت في ــف كّون ــا. فكي ــل غريه ــة مث يوناني

ــه،  ــدة عن ــى البعي ــط وحت ــر املتوس ــة بالبح ــدول املحيط ــت كل املدن-ال جمع

وأوجــدت بنــى إقليميــة تقــوم عــىل املقاطعات شــملت الجزء األكرب مــن املاملك 

الهيلينســتية؟ لقــد ُوجــدت مــدن يونانيــة كثــرية كانــت مؤهلــة للهيمنــة عــىل 

 ،)Syracuse( مجــاالت تتســع أكــر فأكر، ومنهــا أثينــا، واإلســكندرية، ورسقوســة

ــا أرايض وســواحل وجــزر  ــال نفوذه ــي شــمل مج ــدن الت وإســربطة، وهــي امل

ــاء  ــح يف بن ــدن مل تنج ــذه امل ــري أن ه ــط، غ ــر املتوس ــة البح ــن منطق ــم م قس

 Florence( دولــة إقليميــة مشــابهة لدولــة رومــا. وتســاعدنا فلورانــس دوبــون

Dupont( )2011( يف فهــم الظاهــرة اإلمرباطوريــة الرومانيــة انطالقــا مــن 

ــا  ــاطري املؤسســة لروم ــل األس ــق تحلي ــن طري ــو« )origo(، وع ــوم »أوريغ مفه

ــة  ــتها للهوي ــمح دراس ــرى. وتس ــة األخ ــدن اليوناني ــاطري امل ــا بأس ــي قارنته الت

الرومانيــة  اإلمرباطوريــة  البنيــة  تشــكل  الضــوء عــىل  بتســليط  الرومانيــة 

ــة. ــة أنروبولوجي ــن مقارب ــا م ــي، انطالق ــد العامل ــا ذات البع وعاصمته

 وتبــني فلورانــس دوبــون أن املــدن اليونانيــة كانــت حريصــة عــىل تأكيــد 

خصوصياتهــا التــي تجعلهــا مختلفــة عــن نظرياتهــا، فــكان لــكل منهــا دســتورها 

)بوليتيــا politeia(، وطريقــة عيشــها )بيــوس bios(، وثقافتهــا، وُترجــع أصولهــا 

إىل حكيــم أســطوري، وبطــل مؤســس، وُمــرّشع )nomothète(. ومل تكــن هــذه 

ــل ذات طبيعــة  ــي، ب ــا قامئــة عــىل األصــل البيولوجــي والعرق ــات بينه االختالف

ــت  ــا عــن جــد. وكان ــورَّث أب ــت ت ــة كان ــة، عــىل رغــم أن املواطن سياســية بحت

هــذه املــدن تعظــم الحريــة )elevtheria( املصونــة ملواطنيهــا مــن دون 

املوّلديــن والعبيــد والنســاء واألجانــب، مــام كان يحــرص املواطنــة يف عــدد قليــل 

.)F. Dupont, 2011, 11( ــراد ــن األف م
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 عــىل العكــس مــن ذلــك منحــت رومــا املواطنــة لعــدد كبــري مــن األجانــب 

يف الــرشق والغــرب، ولشــعوب مهزومــة ُدِمجــت يف اإلمرباطوريــة، فقدمــت هــذه 

الشــعوب لرومــا أعــدادا كبــرية مــن الجنــود واألفــراد الذيــن جــّددوا نخبهــا. وكان 

معظــم هــؤالء الســكان املواطنــني األحــرار الكثرييــن مــن أصــل أجنبــي، وكانــوا 

أســاس ثــروة رومــا وقوتهــا: »فقــد كانــت رومــا مدينــة مفتوحــة، مل تكتمــل، عــىل 

خــالف املدينــة اليونانيــة التــي تكــون مكتملــة ومكتفيــة بذاتهــا منــذ تأسيســها« 

)F. Dupont, 2011, 13(. هكــذا اســتطاعت شــعوب إيطاليــا املهزومة أن تنصهر 

يف الشــعب الرومــاين )populus romanus( مــن دون فقــدان هوياتهــا املحليــة 

ــورة. وكان  ــة للث ــز الفرص ــة تنته ــعوبا خاضع ــون ش ــن دون أن تك ــة، وم األصلي

منــح املواطنــة الرومانيــة بســخاء ممكنــا بجعــل كل املواطنــني الرومــان مرتبطــني 

مبــكان ُيعــرف بـ»أوريغــو« )origo(، وهــو مفهــوم يجعلهــم ينتمــون إىل مدينــة 

أو مســتوطنة أو مدينــة مســتقلة )municipe(، حصــل مواطنوهــا جامعيــا عــىل 

حــق املواطنــة الرومانيــة مبوجــب معاهــدات »فــودوس« )foedus(. وميكــن أن 

يكــون هــذا املــكان، أي أوريغــو، واقعــا يف منطقــة التيــوم )Latium( املحيطــة 

برومــا، أو يف شــبه الجزيــرة اإليطاليــة، أو يف مقاطعــة رشقيــة أو غربيــة بعيــدة، 

ــة  ــا ويف املدين ــن يف روم ــه مواط ــت نفس ــو يف الوق ــاين ه ــن روم ــكل مواط »ف

التــي كانــت تعتــرب أوريغــو الخــاص بــه، حتــى إن مل يســكن قــط يف رومــا أو يف 

.)F. Dupont, 2011, 13(»األوريغــو

ــو  ــة، ومامرســة طقوســية، فه ــة غــري زمني ــة خيالي ــل »أوريغــو« مرجعي  وميث

ــل  ــارض ألص ــة يف الح ــو نتيج ــل ه ــايض، ب ــع يف امل ــا وق ــس حدث ــس أصــال، ولي لي

مفــرتض. وهــذا مــا تجســده أســطورة إينيــه )Énée( املتحــدر مــن طــروادة، الــذي 

ــي  ــة الت ــوم )Lavinium( املدين ــة، ليســتقر يف الفيني ــه املهزوم هــرب مــن مدينت

أسســها يف إيطاليــا، ليؤســس حفيــده رومولــوس )Romulus(، بعــد عــدة أجيــال، 

 )Pénates d’Énée( رومــا مدينــة التــالل الســبع، غــري أن اآللهــة املرتبطــة بإينيــه

ظلــت يف الفينيــوم، حيــث أصبحــت محــل عبــادة ســنوية مــن طــرف الرومــان يف 

هــذه املدينــة الرمزيــة التــي جعلــوا منهــا »أوريغــو« الخــاص بهــم، الــذي مل يكــن 

تأسيســا أو شــجرة نســب، بــل التقــاء بــني رجــل ومــكان تحــول إىل نقطــة انطــالق 
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لشــعب بكاملــه )genus(، وهــو مــكان ال ميكــن الذهــاب أبعــد منــه. أمــا الالتــني 

ــا  ــن آركادي ــوا م ــون« قدم ــون »يوناني ــم ســكان أصلي فتذهــب األســطورة إىل أنه

)Arcadie( قبــل حــرب طــروادة، واختلطــوا مــع الطرواديــني مــام أوجــد الرومــان 

.)F. Dupont, 2011, 60-63( ويجمــع فريجيــل )Virgile( يف ملحمــة »اإليناييــد« 

)Énéide( تحــت تســمية »األوزونيــني« )Ausoniens( الشــاملة، كال مــن الالتــني 

ــعوب  ــكيني )Étrusques(، أي كل الش ــول )Rutules(، واإلتروس )Latins(، والروت

التــي واجههــا إينيــه ثــم الرومــان يف إيطاليــا، »وهــي شــعوب كان مقــدرا لهــا يف 

يــوم أو آخــر أن تندمــج يف اإلمرباطوريــة، مثــل الالتــني بســبب »أوريغــو« الخــاص 

بهــا، وتتحــول مدنهــا إىل مونيســيب )municipe( أو مســتوطنات »التينيــة«، 

.)F. Dupont, 2011, 167( .»ــة ــة )civitas( الروماني وتحصــل عــىل املواطن

 كان »أوريغــو« مفهومــا قانونيــا خياليــا يربــط كل مواطــن رومــاين مبــكان مــن 

أرض مــن اإلمرباطوريــة يضفــي عليــه صفــة املواطنــة )civitas( التــي يورثهــا األب 

البنــه، فهــو مفهــوم مســتقل متامــا عــن مــكان إقامــة املواطــن أو مســقط رأســه. 

وهــذا مــا ســمح ملواطنــي املــدن اليونانيــة أو املرصيــة أو الغاليــة، الذيــن كانــت 

لهــم مؤسســاتهم املدنيــة الخاصــة بهــم، بــأن يكونــوا مواطنــني رومانيــني. وهــذا 

مــا جعــل إقليــم اإلمرباطوريــة الرومانيــة )imperium romanum( يتســع إىل مــا 

ال نهايــة، مــن دون أن تثــور عليــه الشــعوب الخاضعــة بحجــة أصولهــا اليونانيــة أو 

املرصيــة أو الغاليــة... وقــد تعــّذرت ترجمــة مفهــوم »أوريغــو« القانــوين املتخيــل 

ــاره  ــاين باعتب ــه يقــع خــارج فضــاء الفكــر الســيايس اليون ــة، ألن إىل اللغــة اليوناني

مفهومــا رومانيــا بحتــا ميثــل جوهــر الســياق اإلقليمــي الرومــاين املختلــف متامــا 

عــن نظــريه اليونــاين.

 وبــنّي كتــاب آخــرون، مثــل بيــار غرميــال )Pierre Grimal( )1960(، أن 

أســاس اإلمرباطوريــة الرومانيــة يكمــن يف املعاهــدات )فــودوس foedus( وليــس 

ــودوس مبوجــب  ــود الف ــل بن ــوق الناتجــة عــن الفتوحــات، وميكــن تعدي يف الحق

اتفــاق بــني الطرفــني، مبــا يفســح املجــال لتطــور الوضــع القانــوين للرعايــا ليصبــح 

ــج  ــاين املنت ــون الروم ــق القان ــال تطبي ــني. فمج ــع الفاتح ــا لوض ــج مطابق بالتدري

ــني  ــرار القاطن ــال األح ــا ليشــمل كل الرج ــع تدريجي ــال توس ــني الرج للمســاواة ب
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 ،)civitas( ــة ــن أُعطــوا صفــة املواطن ــة الذي ــة الروماني داخــل حــدود اإلمرباطوري

وُتّوجــت هــذه الحركيــة بقــرار كــركال )212م( )الــذي أعطــى املواطنــة الرومانيــة 

ــة(.  ــل أرايض اإلمرباطوري ــة يف كام ــز الحري ــني يف املراك ــكل القاطن ل

 ،)Latium( ــوم ــة بالتي ــا املعروف ــر يف منطقته ــادئ األم ــا يف ب ــعت روم  توس

ثــم يف كامــل شــبه الجزيــرة اإليطاليــة، وأخــريا يف كامــل حــوض البحــر املتوســط 

ــا يف  ــه روم ــي إلي ــت تنتم ــذي كان ــه ال ــف نفس ــن الصن ــدول م ــمل املدن-ال لتش

األصــل، ومل تســع رومــا إىل تدمــري هــذه املدن-الــدول بــل إىل تحويلهــا مــن 

أعــداء محتملــني إىل حلفــاء ميكــن اســتيعابهم داخــل اإلمرباطوريــة ثــم إدماجهــم 

ــان.  ــني روم كمواطن

ــس  ــا، أس ــة عنه ــة غريب ــة املدينة-الدول ــت ثقاف ــي كان ــق الت  ويف املناط

الرومــان مســتوطنات رومانيــة أي مدنــا عــىل شــاكلة رومــا يســكنها مواطنــون 

اســتقروا يف األرايض التــي ُفِتحــت )شــامل إيطاليــا مثــال(. كــام شــجع الرومــان 

الشــعوب واملاملــك الحليفــة عــىل إنشــاء مــدن تتوافــر فيهــا مؤسســات بلديــة. 

ــردات  ــة أو التم ــة القومي ــركات الثوري ــن الح ــل م ــا إال القلي ــرف روم ومل تع

ــع  ــي يتمت ــة الت ــا القانوني ــات يف املزاي ــب املقاطع ــت نخ ــا أرشك ــة، ألنه اإلثني

ــت الســلطة  ــون الرومــان )P. Grimal, 1960, 330-332( ، وجعل ــا املواطن به

الرومانيــة )imperium romanum( واقعــا مجــردا ذا صبغــة قانونية وروحية، 

يرمــز لــه »تأليــه« رومــا الــذي اســتكمل بتأليــه أغســطس، أي اإلمرباطــور، منــذ 

القــرن األول امليــالدي.

 يف املقابــل مل يجعــل اليونانيــون أيــا مــن مدنهــم يف مصــف اآللهــة، مثلــام 

ــة  ــان املعروف ــون الروم ــكلها املواطن ــي يش ــية الت ــة السياس ــال الكتل ــو ح ه

بـ»بوبولــوس رومانــوس« )populus romanus( والتــي أســبغت عليهــا صفــة 

الجاللــة )majestas(. ويف الــرشق؛ وعــىل وجــه الخصــوص يف آســيا الصغــرى، 

حافــظ املواطنــون اليونانيــون عــىل لغتهــم، بيــد أنهــم كانــوا يعتــربون أنفســهم 

 )Romaioi/Romioi( ــروم ــان، وأطلقــوا عــىل أنفســهم تســمية ال مــن الروم

مــن العهــد البيزنطــي إىل الفــرتة العثامنيــة. »فقــد أوجــدت رومــا إمرباطوريتها 

ــان يف آن واحــد، وألنهــا أسســت  ــة والطغي ألنهــا عرفــت كيــف ترفــض امللكي
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هيمنتهــا عــىل مشــاركة املهزومــني يف مدنيــة مل تتوقــف عــن التوســع، تتميــز 

مبرونــة تســمح باحتضــان أعــداء األمــس والحلفــاء عــىل حــد ســواء، وتحفــظ 

 P. Grimal,( .»ــم أوحــد ــدا لســلطة حاك ــم أب ــم اســتقالليتهم وال تخضعه له

.)1960, 344

يوننة الرومان
 اعتمــدت رومــا التــي كانــت نقطــة تقاطــع تأثــريات وشــعوب مختلفــة 

إيطاليــا  يونانيــي جنــوب   ،)Osques( والالتــني، واألوســك  )اإلتروســكيني، 

والطرواديــني...(، يف وقــت مبكــر، مؤسســات  إســربطة،  مــن  املتحدريــن 

املدينــة  ملؤسســات  مشــابهة،  نقــل  مل  إن  جــدا،  قريبــة   )res publica(

اليونانيــة. فقــد تبنــى الرومــان برعــة لغــة وثقافــة اليونانيــني وعنــارص 

ــة  ــال مزدوج ــا طوي ــة وقت ــة الروماني ــة الحاكم ــت الطبق ــم. وكان ــن ديانته م

ــاس  ــاين ديونســوس هاليكارن ــؤرخ اليون ــى إن امل ــة(، حت ــة )التينية-يوناني اللغ

للمدينــة  املثــايل  النمــوذج  رومــا  يف  رأى   )Dionysosd’Halicarnasse(

اليونانيــة، وتصــور نســبا ُيثبــت تحــدر الرومــان مــن اليونانيــني. وبينــام كانــت 

أعــداد متزايــدة مــن الرومــان املنتمــني إىل النخــب، تتكلــم وتكتــب اليونانيــة 

ــة  ــة باليوناني ــة الالتيني ــتبدال الثقاف ــة اس ــوس إمكاني ــهولة، رأى ديونوس بس

 H. Inglebert,( ويالحــظ هـــ. إنغلــربت .)R. Mellor, 2008, 102( والعكــس

254 ,2002( أنــه كان متاحــا للفــرد أن يتحــول إىل رومــاين مــع بقائــه يونانيا، يف 

عهــد أغســطس كــام يف عهــد جوليــان. ويف الــرشق تحــول الرومــان إىل يونانيــني 

باملعنــى الثقــايف إليزوقــراط )Isocrate(، كــام أن اليونــاين كان ميكــن أن يشــعر 

ــة أبعــاد:  بأنــه رومــاين. وشــمل أول تـــمثل لليونانيــني أنفســهم كرومــان ثالث

الوفــاء لإلمرباطــور )تأليــه اإلمرباطــور(؛ وإعــادة تصــور رومــا كحاميــة للمثــل 

ــة. ــات الروماني ــض املامرس ــي بع ــة؛ وتبن اليوناني

 اتبــع تأليــه اإلمرباطــور الرومــاين منــوذج عبــادة امللــوك الهيلينســتيني، وتبنــى 

ــروف  ــوري املع ــام اإلمرباط ــدة يف النظ ــة، ورأوا فائ ــة الروماني ــون املواطن اليوناني

بباكــس رومانــا )pax romana(، بيــد أنهــم حافظــوا يف الوقــت نفســه عــىل 
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لغتهــم وثقافتهــم وتربيتهــم )paideia(، مــن دون أن يقتبســوا الكثــري مــن 

ــة،  ــة. وبهــذا ميكــن القــول بالطبيعــة املزدوجــة، اليونانية-الالتيني ــة الالتيني الثقاف

ــد شــهد  ــني )Paul Veyne( )2005(. وق ــول ف ــا ب ــد عليه ــي أك ــة والت لإلمرباطوري

الزمــن الطويــل وحــدة حقيقيــة، وانتقــل  الرومــاين )Romania( يف  املجــال 

ــدة  ــا الجدي ــة إىل روم ــا القدمي ــن روم ــرشق، م ــرب إىل ال ــن الغ ــا م ــزه روم مرك

)القســطنطينية(. واســتمر وجــود هــذه اإلمرباطوريــة الرومانيــة املوحــدة إىل 

ســقوط القســطنطينية )1453م( يف الــرشق، بيــد أن حياتهــا كانــت أقــرص يف 

الغــرب حيــث انهــارت يف إيطاليــا تحــت رضبــات اإلفرنجــة والجرمــان )التيوتــون( 

)410–476م(. واللومبارديــني 

ــدوام  ــربوا عــىل ال ــني اعت ــول فــني )2005( أن اليوناني ــا ب ــنّي لن ــك يب  ومــع ذل

أن الرومــان أجانــب عنهــم، وكانــوا يشــعرون بالتفــوق نحوهــم بفضــل حضارتهــم، 

ــون لركــب الرومــان بفعــل  ــى إن خضعــوا لهــم سياســيا. فقــد انضــم اليوناني حت

التعــود عــىل الهيمنــة الرومانيــة أو االستســالم لهــا، »بيــد أنهــم ظلــوا حتــى النهايــة 

ــم  ــىل كل األم ــة ع ــة املتفوق ــا، األم ــل غريه ــت مث ــة )natio( ليس ــكلون أم يش

ــدة  ــا بعق ــزت روم ــل متي ــا«. )P. Veyne, 2005, 250(. ويف املقاب ــا كله ومعلمته

ــى  ــان، حت ــبة إىل اليون ــس بالنس ــة، والعك ــص ثقافي ــدة نق ــية وعق ــوق سياس تف

ــة.  ــة الغربي ســقوط اإلمرباطوري

ــدا،  ــة ج ــت حّي ــي ظل ــة الت ــة املدين ــني وطني ــش ب ــن التعاي ــوع م ــد ن  وُوج

ــوق كل  ــة وف ــلطة الروماني ــاز الس ــوق جه ــرب ف ــذي كان يعت ــم ال ــوالء للحاك وال

ــرق  ــنوات 249–273م أن الف ــان يف س ــبة إىل اليون ــا بالنس ــح بديهي ــة. وأصب قومي

ــرة  ــد الرباب ــرشق ض ــة يف ال ــدن اليوناني ــة للم ــت حامي ــة كان ــكرية الروماني العس

القــوط أو الساســانيني. وبعــد ســقوط رومــا والجــزء الغــريب لإلمرباطوريــة )410–

ــان  ــح اليون ــة، وأصب ــة يوناني ــطنطينية( مدين ــة )القس ــا الثاني ــت روم 456م(، كان

وحدهــم دون غريهــم هــم »الرومــان« الحقيقيــني. ويف القــرن الخامــس امليــالدي 

مل يكــن اليونانيــون مضطريــن لرفــض رومانيتهــم ملصلحــة الثقافــة اليونانيــة 

حتــى يصبحــوا مســتقلني، بــل أســبغوا عــىل الثقافــة اليونانيــة خصائــص الســلطة 

 .)P. Veyne, 2005, 256( الرومانيــة
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البيزنطيون يضمنون استمرار الثقافة اليونانية
ــا  ــاين، فظــل يوناني ــاين الهيلينســتي إىل شــعب روم  تحــول الشــعب اليون

عــىل املســتوى الثقــايف يف حــدود مدنــه، غــري أنــه خضــع سياســيا لرومــا حتــى 

ــة،  ــة الرشقي ــة الروماني ــة لإلمرباطوري تأســيس القســطنطينية )330م( كعاصم

واعتــامد الديانــة املســيحية ديانــًة لإلمرباطوريــة مــن طــرف قســطنطني 

األكــرب، وهــذا مــا غــرّي النمــوذج اإلثنــي للشــعب اليونــاين، خاصــة منــذ القــرن 

الســابع امليــالدي، عندمــا حّلــت اللغــة اليونانيــة نهائيــا محــل اللغــة الالتينيــة 

كلغــة رســمية لإلمرباطوريــة. وعــّززت الرتكيبــة األســطورية-الرمزية البيزنطيــة 

ــا األفقــي امللــيك حــول شــخص اإلمرباطــور، خليفــة املســيح يف األرض،  طابعه

الــذي اعتمــد أكــر فأكــر عــىل كنيســته األرثوذكســية التــي دعمهــا مبؤسســة 

البطريركيــة وتنظيــم عــدد مــن املجامــع الدينيــة.

 ارتبــط البيزنطيــون بالديانــة املســيحية، وكانــوا مــن الناحيــة السياســية رومانــا 

ورثــوا التقاليــد املطلقــة الهيلينســتية، وكانــت اليونانية لغتهــم، والحضــارة اليونانية 

الكالســيكية مرجعيتهــم الثقافيــة )C. Rapp, 2008, 138-139(. وتأسســت الهوية 

ــم  ــدة املســيحية، واملفاهي ــارص رئيســة هــي: العقي ــة عن ــة عــىل ثالث البيزنطي

السياســية الرومانيــة، والثقافــة اليونانيــة العريقــة. ودمــج البيزنطيــون الثقافــة 

ــت  ــة. فكان ــة الروماني ــى اإلمرباطوري ــيحية يف البن ــة املس ــتية والديان الهيلينس

معظــم املناطــق يف بدايــات اإلمرباطوريــة البيزنطيــة مزدوجــة اللغــة وأحيانــا 

متعــددة اللغــات. ويف عهــد جوســتينيان كانــت اللغــة اليونانيــة هــي اللغــة 

األم ألقــل مــن ثلــث ســكان اإلمرباطوريــة، يف حــني كانــت لغــات ســكان وســط 

ــة  ــات الواقع ــرى؛ ويف الجه ــات أخ ــلتية ولغ ــة والس ــي الفريجي ــول ه األناض

إىل الــرشق كانــت اللغتــان األرمينيــة والجورجيــة ســائدتني؛ ويف الجنــوب، 

ــة  ــة أو اآلرامي ــامية: الرياني ــات الس ــادت اللغ ــطني، س ــورية وفلس أي يف س

ــة  ــت لغ ــة فكان ــا اليوناني ــة، أم ــة القبطي ــت اللغ ــرص غلب ــان، ويف م املتقاربت

التواصــل واإلدارة والثقافــة، ومنــذ ذلــك الوقــت بــرزت ظاهــرة االزدواجيــة يف 

ــل، هــي  ــت »كــواين« )koinè(، لغــة األناجي ــة، فكان اســتعامل اللغــة اليوناني

ــة  ــك« )attique( لغ ــت »أتي ــني كان ــتعامال، يف ح ــر اس ــعبية األك ــة الش اللغ
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ــاء الكنيســة، وبخاصــة  ــة )C. Rapp, 2008, 135-136(، وقــد عمــل آب املعرف

ــرب )Basile le Grand(، عــىل املحافظــة عــىل املــوروث األديب  ــوس األك بازيلي

ــن  ــام م ــع تخليصه ــم م ــة القدي ــن البالغ الكالســييك واســتعامل الفلســفة وف

مضمونهــام الوثنــي.

 كانــت مرجعيــة التقاليــد اإلمرباطوريــة الرومانيــة قويــة ومســتدمية، 

ــق  ــني أطل ــروم« )Romaioi(، يف ح ــهم »ال ــّموا أنفس ــني س ــى إن البيزنطي حت

عليهــم الغربيــون تســمية اإلغريــق )Graikoi( لينزعــوا عنهــم صفــة الورثــة 

الرشعيــني لرومــا. وكانــت النهضــة املقدونيــة البيزنطيــة إيذانــا بالعــودة 

ــاء  ــرب يف أثن ــكل أك ــد بش ــا تأك ــذا م ــيكية، وه ــة الكالس ــة اليوناني إىل الثقاف

النهضــة الباليولوغيــة )Paléologue( التــي تلــت اســرتجاع القســطنطينية 

 Basileus( يف العــام 1261م. وكان اإلمرباطــور املعــروف ببازيليــوس الــروم

 ،)Romania( يتزعــم اإلمرباطوريــة التــي ورثــت فعــال رومــا )ton Romaion

ــة عــىل اليونانيــني  ــني )Ellines( للدالل ــد تســمية الهيل واســتعملت مــن جدي

والرومــان مــن دون مغــزى ســلبي، وكانــت يف البدايــة تــدل فقــط عــىل أتبــاع 

ــامت  ــل الهج ــة )C. Rapp, 2008, 141-143(. وبفع ــة القدمي ــة الوثني الديان

املســتمرة التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل الصليبيــني والســالجقة والعثامنيــني، 

ــون ســوى  ــح معظــم ســكانها ال يتكلم ــي أصب ــة الت ــز اإلمرباطوري ــص حّي تقل

ــاين )romanitas( واملســيحي  ــن الروم ــني البعدي ــة، وصــار التالحــم ب اليوناني

 C. Rapp, 2008,( مــؤرش الشــخصية البيزنطيــة الرئيــس )christianitas(

134(. هــذا واقتــرص الرجــوع إىل الثقافــة اليونانيــة الكالســيكية القدميــة عــىل 

ــة  ــاة الدميوقراطي ــة )paideia(، دون الحي ــة والرتبي ــة والفكري ــاة الثقافي الحي

التــي كانــت متّيــز املدينة-الدولــة أو الجمهوريــة الرومانيــة، إذ أصبحــت الفكرة 

ــا  ــا وثيق ــة املرتبطــة ارتباط ــة )imperium( العاملي ــرة اإلمرباطوري ــة فك الغالب

ــة املســيحية األرثوذكســية،  ــد الديان ــام بع ــة املســيحية. وأصبحــت في بالديان

التــي اعــرتف بهــا الســلطان العثــامين مــن خــالل إنشــاء بطريركيــة مســكونية 

)Patriarcat œcuménique( بعــد فتــح القســطنطينية )1453م(، أهــم أســس 

ــب اللغــة. ــة، إىل جان ــة اليوناني الهوي
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)koinotita( )زوال املدينة-الدولة )البوليس( وظهور الجامعة )كوانوتيتا
نتيجــة حركيــة طويلــة، إذ إن  ثــم زوالهــا   )cité( كان تراجــع دور املدينــة 

»البوليــس« كانــت التــزال مؤسســة سياســية مهمــة يف عهــد جوســتينيان )527–565م(. 

ويف العهــد الرومــاين حّلــت األوليغارشــيا محــل الدميوقراطيــة، ومل تعــد جمعية الشــعب 

ــس  ــا املجل ــّل محله ــس، وح ــة يف البولي ــية املركزي ــة السياس ــي املؤسس )ekklesia( ه

ــغل كل  ــة تش ــتقراطية محلي ــرف أرس ــن ط ــة م ــة محكوم ــت املدين )boulè(، وأصبح

ــة. ــف املهمــة يف الدول الوظائ

ــت  ــد أعلن ــدن، فق ــتقاللية امل ــني الس ــرز املعارض ــن أب ــيحيون م ــاقفة املس  كان األس

الكنيســة الحــرب عــىل املؤسســات السياســية الوثنيــة، وحرّمت عــىل أتباعها ســاحة املدينة 

)اآلغــورا( )agora( التــي تعتــرب قلــب املدينــة. وكانــت لكل بوليــس أعيادهــا الدينية ومقربة 

عظامئهــا )البانثيــون(، غــري أن اآللهــة الوثنيــة أُلغيــت. وتــوارت املدن-الــدول اإلغريقيــة 

بالتدريــج وبشــكل غــري محســوس، كــام ظهــرت من قبــل، وكانــت أســباب اختفائهــا تحّول 

رومــا وتزامنــه مــع انتشــار املســيحية، فتحولــت إمرباطوريــة املدن-الــدول أكــر فأكــر إىل 

هيــكل مســرّي بريوقراطيــا. فالبوليــس بأعيادهــا ودياناتهــا الوثنيــة مل تكــن ســوى مؤسســة 

وثنيــة مل يكــن بإمــكان املســيحيني امللتزمــني املشــاركة يف حياتهــا.

 وعــىل رغــم االســتقاللية الشــكلية التــي كفلهــا الرومــان للمــدن التــي حافظــت 

عــىل مؤسســاتها، تقلــص حّيــز هــذه االســتقاللية وانحــرص يف مامرســة نشــاطات ثقافيــة 

ــاة  ــد البيزنطــي انحــرصت حي ــة. ويف العه ــاب والتظاهــرات الديني ــم األلع ــل تنظي مث

الجامعــات املســتقلة يف األطــراف البعيــدة عــن مركــز الســلطة اإلمرباطوريــة. ويف القرن 

ــة  ــربى التابع ــات الك ــتوطنون )paroikoi( يف امللكي ــالدي كان املس ــرش املي ــث ع الثال

ــات )koinotites(، وكان  ــة )Nicée( يعيشــون ضمــن جامع ــة نيقي ــان إمرباطوري ألعي

أربــاب األرس الذيــن ميثلــون القرويــني يشــاركون يف نظــام العدالــة الخــاص بالشــؤون 

ــة  ــلطة اإلمرباطوري ــة الس ــم هيمن ــىل رغ ــة. وع ــات القروي ــذه الجامع ــة له الداخلي

ــى  ــة حت ــى قامئ ــات أن تبق ــلطة الجامع ــتطاعت س ــالك األرايض، اس ــار م ــلطة كب وس

بعــد العهديــن البيزنطــي والعثــامين، حيــث انتعشــت تقاليــد الجامعــة مــن جديــد يف 

ــز،  ــم )البيلوبوني ــا Ioannina(، واألقالي ــالونيك، وإيوانين ــا، وس ــة )أثين ــز الحري املراك

وجــزر بحــر إيجــة...()2(. 
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 ويف العهــد العثــامين ظهــرت أشــكال جهويــة مختلفــة لجامعــات منظمــة 

وتراتبيــة وفــق متثيلهــا لــدى الســلطات العثامنيــة، مــن القريــة إىل القريــة الكبــرية 

إىل املدينــة، ومــن املســتوى املحــي إىل املســتوى اإلقليمــي حتــى العاصمــة. 

وُوجــدت جمعيــات عامــة أو مجالــس أعيــان، وهــم ممثلــون منتخبــون، يف مختلــف 

املســتويات، وكان الســلك الدينــي ميــارس تأثــريا متفاوتــا وفــق الحــاالت يف مختلــف 

هــذه املســتويات. غــري أن الدولــة القوميــة اليونانيــة الجديــدة ذات النزعــة املركزيــة 

ألغــت مؤسســة الجامعــة )koinotita( التــي ظّلــت قامئــة يف آســيا الصغــرى طــوال 

.)S. Anagnostopoulou, 1997( 1920 ــام ــى الع ــامين حت ــد العث العه

 وعــىل رغــم صعوبــة بــل اســتحالة تحليــل صــالت مؤسســة جامعة املســيحيني 

العثامنيــني مبــا كان ســائدا يف العهــد البيزنطــي وأبعــد مــن ذلــك يف العهــود 

القدميــة، فإنــه ميكــن القــول إن وجــود مؤسســات تضمــن متثيــل الشــعب وتقــوم 

ــتوى  ــىل املس ــيري ع ــىل تس ــدا، وع ــبية ج ــة نس ــة وثقافي ــتقاللية جبائي ــىل اس ع

البلــدي، ميثــل ظاهــرة مســتدمية. كــام توجــد أوجه تشــابه مــع املؤسســات القدمية 

ــة  ــة جامع ــس مؤسس ــل تعك ــة. فه ــروف مختلف ــا ظ ــي أوجدته ــة الت والبيزنطي

ــاين  ــعب اليون ــدى الش ــل ل ــن الطوي ــال يف الزم ــا ثقي ــني توجه ــيحيني العثامني املس

ــتقلة«،  ــرية »مس ــية صغ ــات سياس ــن كيان ــؤونه ضم ــم ش ــل إىل تنظي ــذي ميي ال

تتغــري مجــاالت تدخلهــا وفــق الظــروف التاريخيــة؟ وعــىل رغــم تعــذر ربــط صلــة 

مبــارشة ومســتمرة بــني املدينة-الدولــة القدميــة والبلديــة أو الجامعــة العثامنيــة 

)koinotita(، يف حــدود مــا توّصلــت إليــه األبحــاث، فــإن أوجــه التشــابه الشــكي 

بــني مؤسســات الجامعــة يف مختلــف الفــرتات التاريخيــة تســمح بالوقــوف عــىل 

خصوصيــة الشــعب اليونــاين عــىل املــدى الزمنــي الطويــل جــدا.

الكنيسة الكربى ضامنة استمرارية الثقافة اليونانية
ــت  ــني، كان ــا املحلي ــتقاللية وزعامئه ــة ذات االس ــات املحلي ــب الكيان  إىل جان

ــتقراطية  ــاط بأرس ــكوين املح ــرك املس ــا البطري ــي يتزعمه ــربى« الت ــة الك »الكنيس

الفاناريــني )Phanariotes( )نســبة إىل أحــد أحيــاء القســطنطينية(، عامــال أساســيا 

يف اســتمرار الثقافــة اليونانيــة ضمــن اإلمرباطوريــة العثامنيــة، ويتعلــق األمــر هنــا 
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مبــا عــرب عنــه نيكــوال إيورغــا )Nicolas Iorga( )1992( بـ»بيزنطــة بعــد بيزنطــة« 

)Byzance après Byzance(. وهــذه االســتمرارية اإلمرباطوريــة بعــد الفــرتة 

البيزنطيــة كانــت نتيجــة لسياســة محمد الثــاين الــذي أراد مواصلــة دور البازيلييس 

)basileis( البيزنطيــني بضــامن حاميــة ديانــة رعايــاه املســيحيني وإعــادة تأهيــل 

العاصمــة اإلمرباطوريــة القســطنطينية التــي تحولــت إىل إســطنبول، كــام دمــج يف 

إمرباطوريتــه الجديــدة املؤسســة البيزنطيــة املتمثلــة يف »الكنيســة الكــربى« مــن 

دون تحويرهــا. 

 ســهلت العالقــات الشــخصية بــني الســلطان محمــد الثــاين وجيناديــوس 

ســكوالريوس )Gennadios Scholarios( هــذه االســتمرارية، بــل جعلتهــا ممكنــة 

)D. I. Murezan, 2013, 51-53(. وأنشــأ الســلطان محمــد الثــاين برعــة كبــرية 

بطريركيــة القســطنطينية التــي تجــاوزت صالحياتهــا األمــور الدينيــة إىل الشــؤون 

ــة«، مــام  املدنيــة والجبائيــة املتعلقــة باملســيحيني األرثوذكــس ضمــن نظــام »املّل

أعطــى هــذه الجامعــة الدينيــة اســتقاللية معتــربة، وُمنــح البطريــرك صفــة 

 A. L.( ــة ــخصية يف اإلمرباطوري ــث ش ــه ثال ــي جعلت ــزم« )mültezim( الت »امللت

.Pierris, 1998, 207-219(

يوننة آسيا الصغرى عشية الفتح الرتيك
 كانــت آســيا الصغــرى أكــر مناطــق اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ســكانا، تضــم 25 

مقاطعــة )ُتعــرف بـ»الثيميــس« thèmes( ويحكمهــا حــكام ُيعرفــون بـ»ســرتاتيج« 

)stratèges( خّولــت لهــم ســلطة تعــادل ســلطة نائــب امللــك، وكانــت مهمتهــم 

األساســية تعبئــة الجيــش: نحــو 70 ألــف رجــل يف منتصــف القــرن التاســع امليالدي، 

ــرن الحــادي  ــرتيك يف الق ــح ال ــد أن الفت ــريب، بي ــح الع ــف الفت ــد نجحــوا يف وق وق

ــم املقاطعــات العســكري واللجــوء  ــالدي تزامــن مــع تراجــع دور تنظي عــرش املي

ــا وفعاليــة. وقــد أســهم التنظيــم العســكري البيزنطــي يف  إىل املرتزقــة األقــل أمان

.)Jr. Speros Vryonnis, 1971, 1-68( ــع لالقتصــاد األناضــويل إعطــاء دف

 كانــت املنطقــة تضــم عــددا كبــريا مــن املــدن والحــوارض املزدهــرة، إذ 

ــة بانتشــار  ــني الهيلينســتية والروماني ــم املــدن يف الفرتت ســمحت اســتقاللية تنظي
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ــقف أو  ــها أس ــىل رأس ــي كان ع ــية الت ــز الكنس ــات واملراك ــز إدارة املقاطع مراك

ميرتوبوليــت )métropolite(، وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالقســطنطينية. كــام كانــت 

هــذه املــدن مراكــز حرفيــة وصناعيــة وتجاريــة. وكانــت الجهــة الشــاملية الغربيــة 

مــن األناضــول األكــر حظــا مــن الناحيــة االقتصاديــة لقربهــا مــن القســطنطينية، 

وكثافــة ســكانها ومدنهــا، وكــرة موانئهــا، ووجــود قــرى كبــرية مزدهــرة اقتصاديــا 

بهــا. وكانــت األرس الكــربى املالكــة لــألرايض تديــن بوضعهــا قبــل كل يشء ملكانتهــا 

يف الجيــش. وبالرجــوع إىل معطيــات دميوغرافيــة تظــل غامضــة وتقديريــة إىل حــد 

كبــري، ميكــن تحديــد عــدد ســكان األناضــول آنــذاك مبــا بــني 8.8 و13 مليون نســمة 

ــن  ــول م ــة األناض ــت منطق ــذا وورث )Jr. Speros Vryonnis, 1971, 25-34(. ه

العهــد الرومــاين شــبكة طــرق تتجــه أهــم مســالكها مــن الغــرب إىل الــرشق ومــن 

ــة الصغــرية. وكان  الغــرب إىل الجنــوب الرشقــي، مــع عــدد مــن املســالك العرضي

الجيــش يتنقــل عــرب هــذه الشــبكة التــي تتخللهــا مراكــز املراقبــة واملعســكرات، 

كــام كان يتنقــل عربهــا التجــار والحجــاج.

ــة تضــم:   ويف القــرن الحــادي عــرش امليــالدي انتظمــت الكنيســة كإدارة حقيقي

45 ميرتوبــوال، و10 أســقفيات كــربى، وعــددا كبــريا مــن األســقفيات املنتدبــة. وكان 

امليرتوبــول هــم الســادة الكنســيني ملناطــق شاســعة تضــم عــددا كبــريا من املــدن التي 

وضــع عــىل رأس كل منهــا أســقف، إضافــة إىل القــرى. ومتتــع امليرتوبــول بســلطات 

ــطنطينية أي  ــع القس ــل م ــزة الوص ــوا هم ــربة، وكان ــة معت ــة وقضائي ــة وإداري روحي

ــون  ــة )synode(، وينتخب ــع الديني ــرك واإلمرباطــور، يشــاركون يف املجام ــع البطري م

البطريــرك، ويحــوزون ملكيــات كبــرية ومداخيــل نقديــة تســمح لهــم بضــامن 

خدمــات مختلفــة مثــل ديــار الضيافــة، ومالجــئ األيتــام، واملستشــفيات، والتعليــم 

ــار الصدقــة. كــام كانــت آســيا الصغــرى أكــرب املناطــق  عــىل املســتوى املحــي، ودي

الكنســية، تضــم 371 أســقفية، مقابــل 99 يف أوروبــا، و18 يف جــزر بحر إيجــة، و16 يف 

صقليــة وإيطاليــا )Jr. Speros Vryonnis, 1971, 34-41(. وقــد تعــددت الطقــوس 

واملــزارات املخصصــة ملشــاهري القديســني الذيــن كان كثــري منهــم يتحــدرون مــن 

ــزة باعتبارهــم حــامة  ــة ممي آســيا الصغــرى. وكان قديســو املــدن يحظــون مبكان

املــدن واملدافعــني عنهــا، وكذلــك الشــأن بالنســبة إىل التجمعــات التجاريــة الكــربى 
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ــم يف أيــام معّينــة )بانيجرييــس( )panegyreis(؛ وكانــت بعــض  املهمــة التــي ُتنظَّ

هــذه التجمعــات ذات شــهرة عامليــة، مثــل تجمــع طرابــزون. كــام ازدهــرت حيــاة 

األديــرة بشــكل كبــري يف آســيا الصغــرى التــي كانــت تــؤوي أكــرب عدد مــن جامعات 

الرهبــان املعتكفــني يف األديــرة )communautés cénobitiques( مقارنــة بغريهــا 

ــر جبــل آثــوس )mont Athos( يف  مــن املناطــق، وذلــك حتــى قبــل تأســيس دي

القــرن الحــادي عــرش امليــالدي.

ــى  ــا، حت ــطها ورشقه ــول ووس ــرب األناض ــة يف غ ــة اليوناني ــرشت اللغ  وانت

ــا يف  ــية؛ أم ــة األرثوذكس ــبة إىل الديان ــأن بالنس ــك الش ــا، وكذل ــور كابادوكي ثغ

رشق كابادوكيــا فــإن العنــرص اليونــاين كان أقــل عــددا مــن غــري اليونانيــني عــىل 

ــة  ــة طويل ــال األناضــويل يف حركي ــة املج ــد متــت يونن ــوة. وق ــم وجــوده بق رغ

ــينية(،  ــة امليس ــرة )الحقب ــة الغاب ــور القدمي ــواحل يف العص ــدأت بالس ــد، ب األم

ثــم شــهدت تقدمــا بطيئــا باتجــاه الداخــل بــني القرنــني الســادس والرابــع قبــل 

امليــالد، وبعــد فتوحــات اإلســكندر تســارعت وتــرية اليوننــة بفضــل جــاه الحكــم 

والتفــوق الســيايس والعســكري الــذي انعكــس يف تأســيس مــدن يونانيــة مــن 

ــوك الهيلينســتيني.  طــرف املل

ــرية  ــي مل تتقــدم بالوت ــة الت ــة اليوناني ــق توســع العمــران انتشــار الثقاف  وراف

ــرن  ــى الق ــا حت ــة فيه ــة حّي ــات األناضولي ــت اللغ ــي ظل ــاف الت ــها يف األري نفس

ــني  ــذاك. ومــن ب ــت تلفــظ أنفاســها األخــرية آن ــا كان ــد أنه ــالدي، بي الســادس املي

هــذه اللغــات حظيــت اللغــة الفريجيــة الجديــدة )néo-phrygien(، وهــي 

ــا.  ــر عليه ــي ُع ــات الت ــل الكتاب ــات بفض ــن الدراس ــدد م ــرب ع ــة، بأك ــة قوطي لغ

وبحلــول القــرن الســادس امليــالدي هيمنــت اللغــة اليونانيــة يف كل مــكان تقريبــا 

يف األناضــول األوســط والغــريب )Jr. Speros Vryonnis, 1971, 42-47( ، يف حــني 

كان معظــم الســكان يف القســم الرشقــي يتكلمــون األرمينيــة أو الريانيــة أو الكرديــة 

 .)Jr. Speros Vryonnis, 1971, 53-54( أو الجورجيــة أو العربيــة وكذلــك الالزيــة

ــادي  ــرن الح ــل الق ــتقبل قب ــرى مل تس ــيا الصغ ــإن آس ــان ف ــة البلق ــا ملنطق وخالف

عــرش امليــالدي هجــرات كبــرية آتيــة مــن الــرشق ميكنهــا تغيــري التــوازن اللغــوي 

ــة. ــة اليوناني ــة اللغ ــذي كان يف مصلح ال
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الشعب اليوناين ويوننة آسيا الصغرى يف الزمن الطويل
 مــّر الشــعب اليونــاين يف أثنــاء هــذه الفــرتة التاريخيــة املمتــدة مــن العصــور 

القدميــة إىل العهــد البيزنطــي بثالثــة أنــواع مــن البنــى اإلثنية-السياســية. ويتعلــق 

األمــر بجامعــات مواطنــي املدن-الــدول التــي دامــت أكــر مــن ألــف عــام، مــن 

ــت  ــا تبن ــكندر. بعده ــات اإلس ــالد إىل فتوح ــل املي ــن قب ــارش أو الثام ــرن الع الق

املاملــك الهيلينســتية الســلوقية واألتاليــة الســياق اإلمرباطــوري الفــاريس بإدمــاج 

املــدن اليونانيــة املســتقلة نســبيا ويوننــة أجــزاء مــن آســيا الصغــرى حــول املــدن، 

مــع توســع يف الســواحل وداخــل األرض. بعدهــا رّســخت اإلمرباطوريــة الرومانيــة، 

منــذ 129 ق.م، هــذا الفضــاء الــذي تحــول إىل الثقافــة الهيلينيــة مبنــح املواطنــة 

الرومانيــة لجميــع ســكان املراكــز الحريــة بواســطة قانــون كــركال )212م(، وقــد 

تبنــى اليونــان الصفــة الرومانيــة )romanitas(، وأصبحــوا يطلقــون عــىل أنفســهم 

ــت  ــي ورث ــة الت ــة البيزنطي ــن اإلمرباطوري ــروم )Romaioi/Romioi( ضم اســم ال

اإلمرباطوريــة الرومانيــة الرشقيــة، بــل اإلمرباطوريــة الرومانيــة كلهــا بعــد ســقوط 

رومــا )426م(. وعندهــا جعــل اليونانيــون مــن الديانــة املســيحية لــّب ثقافتهــم 

وهويتهــم، وُعــّد اإلمرباطــور البيزنطــي خليفــة للمســيح يف األرض مهمتــه الدفــاع 

عــن الديــن العاملــي ونــرشه. 

ــرات  ــت مق ــتقالليتها، وأصبح ــة اس ــدن اليوناني ــدت امل ــك فق ــاء ذل  ويف أثن

مليرتوبوليــت وألســاقفة مندمجــني يف ســلك كنــي تراتبــي مركــزه القســطنطينية، 

وباملــوازاة مــع ذلــك ظلــت اللغــة اليونانيــة يف ســياق لغــة »كــواين« الهيلينســتية، 

ــاين.  ــعب اليون ــة الش ــية يف هوي ــات أساس ــيكية، مكون ــة الكالس ــة والثقاف والرتبي

فهــذا الشــعب، الــذي تطــورت أســاطريه ورمــوزه وثقافتــه التصويريــة بشــكل كبــري 

ــن ســياق هــذه العصــور  ــريا ع ــة الكالســيكية، مل يخــرج كث ــذ العصــور القدمي من

الكالســيكية. وقــد شــهدت آســيا الصغــرى التــي توســع فيهــا اليونانيــون انطالقــا 

مــن ســواحلها الغربيــة، انتشــارا جزئيــا للثقافــة اليونانيــة، قبــل أن تنحــرص هــذه 

األخــرية ملصلحــة حركيــة الترتيــك بــني القرنــني الحــادي عــرش والعرشيــن انطالقــا 

مــن الحــدود الرشقيــة آلســيا الصغــرى، مــام يســتلزم تحليــل متكــن األتــراك مــن 

تحويــل هــذا املجــال ملصلحتهــم. 
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 آسيا الصغرى، التي يفضل األتراك إطالق 

تسمية األناضول عليها، مجال متعدد األعراق، 

بالتدريج  وثقافيا  سياسيا  اليونانيون  ده  وحَّ

األتراك  نجح  فكيف  املتعاقبة،  دولهم  ضمن 

توحيد  كعامل  اليونانيني  محلَّ  يحلُّوا  أن  يف 

الطويل؟  الزمن  يف  املجال  لهذا  وإدماج 

فاألتراك، شعب الرحل املتحدر من وسط آسيا، 

عرش  الحادي  القرن  يف  األناضول  إىل  وصلوا 

امليالدي بعد أن غزوا املجال اإليراين، واعتنقوا 

اإلسالم، وأسسوا تحت لوائه دولة إمرباطورية 

ذلك  أثناء  ويف  السلجوقية،  السلطنة  هي 

استوعبوا عنارص من الثقافة العربية-الفارسية 

التي كانت متّيز هذا املجال.

اجملال الرتكي يف األناضول

من الرتحال إىل اإلمارات إىل سلطنة الروم 
إىل اإلمرباطورية العثامنية

سياسية  ببصرية  يتمتع  عثامن  »كان 
من  التحالفات  يعقد  وكان  كبرية، 
)بني  الدينية  للحواجز  اعتبار  دون 
والوثنيني(  واملسلمني  املسيحيني 
واإلثنية، والقبلية، يف بيئة تتفاعل فيها 

ل واملجتمعات« مجتمعات الرحَّ

4
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 وحدثت موجات متعاقبة من الهجرات اآلتية من الرشق عملت عىل الترتيك 

لها  املنافسة  واإلمارات  الفتح  لها يف  السابقة  الهجرات  بدحر  لألناضول  التدريجي 

باتجاه الغرب، وحتى منطقة البلقان. وبحلول العام 1453م استكمل األتراك هيمنتهم 

اإلمرباطورية  عاصمة  عىل  وسيطروا  الصغرى،  آسيا  عىل  والسياسية  العسكرية 

البيزنطية القسطنطينية التي غرّيوا اسمها إىل إسطنبول. فام هي السياقات اإلقليمية 

التي اتبعها األتراك لفتح هذا املجال، ثم فرض هيمنتهم السياسية والثقافية عليه 

اإلمرباطورية  هي  األعراق  متعددة  كربى  إمرباطورية  ضمن  وترتيكه  أسلمته  عرب 

العثامنية التي استمر وجودها خمسة قرون؟

السياق اإلقليمي الرتحيل لألتراك األوغوز
 بنيَّ ستيفان دو تابيا )Stéphane De Tapia( )2010( غلبة البعد الرتحيل املتحرك 

حياة  إىل  قرون  منذ  تحولها  بعد  حتى  ملجالها،  بالرتكية  الناطقة  الشعوب  نظرة  يف 

االستقرار، فاملرجعية الرتحلية تظل حارضة دامئا يف مفردات اللغات الرتكية-املغولية: 

حيث إن كلمة »الخيمة« هي مصدر كل الكلامت التي تدل عىل املساكن وكل أنواع 

املباين )ev, konak(. كام أن املجموعة املنظمة سياسيا تحدد إقليمها وتتحرك معه، 

»ويبدو أن املفهوم الرتيك لإلقليم الذي تحمله لغة ظلت قريبة من جذورها اآلسيوية، 

القوي والرثي جدا، هو  العريب-الفاريس  الطويلة والتأثري  العثامنية  الحقبة  عىل رغم 

مفهوم ترحيل يف األساس؛ أي إنه مرتبط مبجموعة متحركة متامسكة اجتامعيا، يظل 

ارتباطها بإقليم معنّي ضعيفا، فالجامعة أهم من األرض، كام أن األلوس )الجامعة( 

.)S. De Tapia, 1999, 136( .»يتنقالن معا )yurt( واليورت )ulus(

 كانت طبيعة العالقة باملجال لدى األتراك األوغوز ذوي الروح الرتحلية مناقضة 

متاما ملا كان سائدا يف عامل املدن اليونانية الحرضي ويف األرايض اليونانية املستغلة 

آليته  فيها  مبا  بوسائله  فيه  ملقاسه ويترصف  وفقا  املجال  يحدد  »فاملرتحل  زراعيا، 

وأرايض  األسوار  تحددها  التي  القلعة  فمجاله  الحرضي  أما  )الرضورية(-،  الحربية 

الصيد أو األرايض املستغلة«. )A. Gokalp, 2011, 330(. ويفضل الرّحل »تصور 

عالقة لتحديد املكان والتموقع فيه تسمح لهم بوضع أشياء وأحداث العامل ضمن 

.)A. Gokalp, 2011, 331( .»األبعاد الخاصة باملتحدث مجاليا وزمنيا
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 وينضوي الّرحل تحت زعامات مجزأة، وتعكس العالقة املميزة بالعظم أسبقية 

وتوضع  الكبرية(.  )األرسة   )soy( »سوي«  مفهوم  يف  نجدها  التي  األبوية،  الساللة 

)كوي(  بالقرية  اليوم  ترتبط  الباي(، وهي  )أو   )beg( »بيغ«  قيادة  تحت  العصبة 

)köy( التي تعترب املستوى األول يف التنظيم االجتامعي-السيايس الذي يجسد سلطة 

الدولة. وتنتظم مجموعة من الُعصب فيام ُيعرف بـ»البودون« )bodun(، وتؤلف 

kagan /( الخان(  أو  )الكاغان  الزعيم  يقوده  الذي  »الشعب«  عديدة  »بودون« 

يشكل  كام   .)el( »إل«  القطري  الوطن  أو  السيادة  فضاء  يشكل  والذي   ،)khan

رعي  مساحة  عىل  تتوافر   ،)ulus( بـ»األولوس«  ُتعرف  سياسية  جامعة  الشعب 

»يورت« )yurt(. وتختلف مضارب الجامعة الجبلية يف الصيف )يايال( )Yayla( عن 

.)kisla( )A. Gokalp, 2011( )مضاربها يف املناطق املنخفضة يف الشتاء )كيسال

اإلسالم  انتشار  الصغرى  آسيا  شهدت  العثامنية  الفتوحات  فرتة  قبل  وحتى   

والفتوحات السلجوقية)1( والرتكامنية من نهاية القرن الحادي عرش إىل نهاية القرن 

الثالث عرش امليالدي، »وبعد معركة مانزيكرت )Manzikert(، رّسخ األتراك بقوة 

وجودهم باألناضول الذي اتخذته اإلمرباطورية السلجوقية منطقة استقبال لفائض 

إيران والعراق، وتدفع  التأسيس يف  آنذاك يف مرحلة  القبائل، وكانت اإلمرباطورية 

الفتح  إن  بحيث  وتشويشا،  مشاكسة  الرتكية  القبائل  أكرث  األناضول  غرب  باتجاه 

اإلسالمي لألناضول تم بفعل ضعف تحكم اإلمرباطورية يف املقاتلني األتراك، وليس 

.)Martinez-Gros, 2014, 176( .»بفضل قوة الدولة السلجوقية

يشكلون  اليونانيون  يكن  مل  حيث  الرشق  من  األناضول  أسلمة  بدأت   

)األرمن،  الخلقدونية  غري  الكنائس  إىل  املنتمون  املسيحيون  وكان  األغلبية، 

والرسيان، والنسطوريون( أكرث تقبال للتوحيد الجذري الذي يدعو إليه اإلسالم، 

كام استقبلت هذه املنطقة الرشقية تعزيزات مل تنقطع من قبائل األوغوز دفع 

بها املجال اإليراين-السلجوقي. وانترش اإلسالم بالتدريج نحو الغرب ذي األغلبية 

اليونانية، وساعد عىل ذلك إضعاف األوروبيني الغربيني لقوة بيزنطة باستيالئهم 

عىل الجزر الغربية لبحر إيجة، وحتى القسطنطينية يف العام 1204م. وهذا ما 

جعل اليونانيني البيزنطيني مييلون إىل تحسني عالقاتهم باملسلمني الذين تعايشوا 

واملسلمني،  املسيحيني  بني  املختلطة  الزيجات  تعددت  كام  طويلة.  فرتة  معهم 



112

من آسيا الصغرى إىل تركيا

ع  وشجَّ لإلسالم.  متقبلني   )mixo-varvaroi( املوّلدين  من  أوجد جامعات  مام 

التعاون املدين والعسكري بني املسلمني واملسيحيني داخل  السالجقة  السالطني 

سلطنة الروم )قونية( عىل وجه الخصوص.

الساحيل  السياق  وجه  يف  األناضويل  القاري  سياقهم  األوغوز  األتراك  فرض   

والحرضي لليونانيني البيزنطيني. وإذا كان األتراك األوغوز يف األصل من رحل الرباري 

الباردة وجبال وسط آسيا، فإن مرورهم بإيران واعتناقهم اإلسالم جعل قسام منهم، 

وهم السالجقة، يتبنون البنى االجتامعية-السياسية الحرضية اإلسالمية املتمثلة يف 

منط السلطنة، وكان أكرثها دميومة سلطنة قونية )إيكونيون( )Ikonion( يف وسط 

األناضول. وقبل توحيد املجال األناضويل بواسطة البنى اإلمرباطورية العثامنية التي 

اعتمدت جزئيا عىل املوروث اإلمرباطوري البيزنطي، طبعت املجال األناضويل، عىل 

مدى أربعة قرون، وحدات قطرية صغرية عديدة ذات أصول ترحلية، تأسست عىل 

املجال يف  يف  يتقدم  لإلمارات  القطري  التجزؤ  وكان  أوغوزية.  وعصبية  قبلية  بنى 

النمط  التي نخرها  املرتاجعة  البيزنطية  اإلمرباطورية  أمامه  حركة مد وجزر داحرا 

اإلقطاعي لكبار مالك األرايض.

والتاسع  الثامن  القرنني  أثناء  يف  العرب  الفاتحني  غزوات  كانت  ذلك  وقبل   

امليالديني قد ألحقت، انطالقا من جنوب رشق األناضول، رضرا بالغا بالبنى الريفية 

والحرضية البيزنطية يف الهضبة األناضولية، غري أن العرب مل يستقروا يف األناضول 

عىل األرجح ألن جاملهم املستقدمة من السهول والصحاري الحارة مل تكن تقوى 

)X. de Planhol, 1968, 42-43(. وهكذا  األناضويل  الشتاء  مقاومة قساوة  عىل 

إىل  نظرا  مهيأة  األرضية  الرتكامن،  بعدهم  ومن  السالجقة،  األوغوز  األتراك  وجد 

كانت  كام  البيزنطي،  باملجتمع  املتكررة  العربية  الغزوات  ألحقته  الذي  الضعف 

غزوات األتراك أكرث فعالية ألن منط العيش املرتحل لألتراك األوغوز املتحدرين من 

وسط آسيا كان أكرث تالؤما مع البيئة األناضولية من منط عيش العرب، مام سهل 

استقرار األتراك والترتيك التدريجي للمجتمع األناضويل.

 انقسم السالجقة إىل ساللتني حاكمتني رئيستني هام: السالجقة العظام الذين 

القرن  من  الثاين  النصف  يف  أسست  التي  لسلطنتهم  عاصمة  بغداد  من  اتخذوا 

الحادي عرش امليالدي واستمرت حتى نهاية القرن الثاين عرش؛ وسالجقة األناضول 
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بعد  آخر  قرنا  قامئة  ظلت  والتي  قونية  عاصمتها  كانت  التي  الروم(  )سلطنة 

زوال السلطنة األوىل )1308م(. وإذا كان معظم جند سلطنة الروم من األتراك، 

فإن السلطان استعان باإليرانيني يف إدارة الشؤون املدنية. وفيام يتصل بالثقافة 

مقارنة  غالبة  اإليرانية  الفنية  والنامذج  الفارسية  اللغة  كانت  والفنية،  األدبية 

.)C. Cahen, 1968, 256-257( مبثيالتها العربية

األكرب  القسم  يونانية عديدة حافظت عىل  الروم مدنا   متّلك سالجقة سلطنة 

من سكانها السابقني، ومل تتغري أسامء هذه املدن كثريا: فإيكونيون أصبحت قونية، 

ُحوِّر   )Ancyre( وآنسري   ،)Kayseri( قيرصي  إىل  تحولت   )Césarée( وقيرصية 

اسمها إىل آنغورا )Angora( ثم أنقرة )Ankara(، وسيباستيا )Sébasteia( أصبحت 

.)2()Sivas(...  سيفاس

 كانت هذه املدن مراكز تجارية مهمة ونقاط تقاطع ملحاور املواصالت التي بنى 

السالطني عىل طولها الخانات التي تعترب معامل فنية حقيقية ومحطات رضورية عرب 

طرق املواصالت )J. P. Roux, 1984, 185-189(. وبعد زوال الساللة السلجوقية يف 

1303م التي أضعفها املغول بشكل كبري، مل يبق سوى عدد كبري من اإلمارات، منها 

التي تعرتف بالسلطنة  القبلية«  الغرب إمارة آل عثامن. ومتتعت هذه »الدول  يف 

إمارة،  قرابة عرشين  عددها  وكان  فعيل،  باستقالل  املغولية  والهيمنة  السلجوقية 

بعضها صغري جدا، وبعضها اآلخر كبري نسبيا مثل إمارة كارامان يف كيليكيا، وإمارة 

إسفنديار يف كاستامونو، وإمارة حميد يف أولوبورلو وأنطاليا. وأدت هذه اإلمارات 

دورا مهام يف ترتيك الجهات املحيطة بها.

البداوة  هام:  ركيزتني  عىل  األول  األوغوزي  الرتيك  اإلقليمي  السياق  اعتمد 

)الرتحال( واملدن اإلسالمية ذات األصول اليونانية غالبا، مع تأثري ثقايف عريب-فاريس 

باالعتامد عىل  تأسيس دول وإمارات وسلطنات  الذين متكنوا من  السالجقة  تبناه 

لة من سكان رحل يتحدرون من مناطق األطراف  قوة عسكرية متحركة جدا مشكَّ

)مفهوم  الثغور  مناطق  الفتوحات عىل طول  يف  الضاربة  القوة  وكانوا  )الرتكامن(، 

العصبية لدى ابن خلدون(.

 وكانت نتيجة االندفاع املغويل يف األناضول خالل القرن الثالث عرش امليالدي، 

للمجتمع  هدم  معول  مبنزلة  كانت  التي  الرتكامنية  القبلية  القوى  وتدعيم  تحّرر 
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البيزنطي وعامل مساعد عىل انتشار اللغة والثقافة الرتكيتني. وسّهل هذه العملية 

فتح جبهة أخرى يف الغرب وبحر إيجة والبلقان بعدما وجه الصليبيون الغربيون 

القسطنطينية  عىل  االستيالء  ذلك  يف  مبا  البيزنطية  لإلمرباطورية  قاصمة  رضبات 

وتخريبها يف العام 1204م )B. G. Spiridonakis, 1990(. ويف ضوء هذه األوضاع 

التنازل  إىل  كاّمشة،  فيك  بني  أنفسهم  وجدوا  الذين  البيزنطيون  اليونانيون  اضطر 

والرتاجع يف الرشق والغرب عىل حد سواء، لينتهي األمر بزوال دولتهم اإلمرباطورية 

)سقوط  1461م  العام  ثم  القسطنطينية(،  )سقوط  1453م  العام  يف  كامل  بشكل 

طرابزون(. أما اإلمرباطورية العثامنية التي قامت بعد ذلك ودامت خمسة قرون، 

فقد قامت عىل سياق إقليمي آخر اعتمد جزئيا عىل املوروث البيزنطي. 

)Akrites( واآلكريتس )Gazi( املنطقة الحدودية: الغازي
اإلمارات  بني  الفاصلة  الثغور  مبناطق  ُيعرف  ما  أو  الحدودية،  املنطقة  كانت   

الرتكية وسلطنة قونية من جهة، واإلمرباطورية البيزنطية من جهة أخرى، مأهولة 

ويرتبصون  النهب  وميارسون  حالة حرب مستمرة،  يعيشون  كانوا  الذين  بالرتكامن 

فبني  الداخلية،  الجهات  سكان  عن  متاما  مختلفني  الرتكامن  هؤالء  وكان  بالغنائم. 

املناطق الحدودية التي تعرف حالة حرب مستمرة والداخل حيث يستتب األمن 

وتسود الحيوية االقتصادية، كانت االختالفات الثقافية واإلثنية معتربة. 

 كانت إثنيات جبهة الحرب )وفقا ملفهوم العصبية( منضوية تحت قيادة زعامئها، 

)حرض  الثقيل  الجبايئ  ونظامها  الداخل  حكومات  تجاه  االستقاللية  روح  تحركها 

اإلمرباطورية وفقا ملفهوم ابن خلدون(، وكانت تقاوم كل التدخالت اإلدارية، وهذا 

َلها إىل أن تكون أرضية خصبة لكثري من النِّحل الدينية املنحرفة عن اإلجامع،  ما أهَّ

كام دأبت عىل املطالبة بأجور ودعم عسكري ومكافآت من الدولة الداخلية، فقد 

كانت جامعات الثغور تعرف كيفية جعل الدولة يف حاجة إىل خدماتها)3(.

 يف املقابل مل يكن للبيزنطيني نظام دفاعي منظم عىل حدودهم الرشقية من 

قبيل سور مياثل سور هادريان الروماين يف بريطانيا، أو سور الصني العظيم، أو سلسلة 

البيزنطية  الدفاعات  كانت  فقد  منتظمة،  دوريات  بينها  تصل  التي  الحصون  من 

املحدودة تتمثل يف مدن وأديرة محّصنة أو قصور كبار مالك األرايض املحليني التي 
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كانت عبارة عن قالع عسكرية. وكانت هذه النقاط الدفاعية تقدم دعام لآلكريتس 

)جنود النخبة املكّلفني بالدفاع عن الحدود( األرمن واليونانيني الذين كان بإمكانهم 

 .)E. Luttwak, 2010, 237( شن هجامت مضادة وراء الحدود

 من جهة أخرى يجدر التذكري باستحداث نظام املقاطعات املعروفة بـ»ثيامتا« 

)themata( )thèmes(، منذ القرن السابع امليالدي، ملواجهة التهديد العريب، وهي 

مقاطعات إدارية حدودية مؤطرة عسكرية )حكام عسكريون ُيعرفون بالسرتاتيغ 

لهم  مُتنح   )stratiotes( بالسرتاتيوت  ُيعرفون  جنود  فيها  ويرابط   ،))strategoi(

نفسها.  بالواجبات  ملزما  يكون  الذي  البنه  األب  ويورثها  يستغلونها،  أرض  قطعة 

التي  للحرب  جاهزا  عنها،  التنازل  ميكنه  ال  التي  بأرضه،  املرتبط  الجندي  ويكون 

يدافع فيها عن أرضه. فبدال من الجيش النظامي »ُكلفت املقاطعات مبهام دفاعية 

ال مركزية عن أقاليمها« )G. Martinez-Gros, 2014, 94(، يف حني تلتزم القرى 

بتقديم األكل واللوازم ألرس الجنود الوراثيني املتوطنني محليا.

)آرمينيكون  مقاطعات  ثالث  األمر  أول  يف  »ثيامتا«  مقاطعات  عدد  كان   

)Armenikon(، وأناطوليكون )Anatolikon(، وأوبزيكيون )Opsikion((، بيد أن 

عددها تزايد فيام بعد ليبلغ 46 مقاطعة يف العام 1025م، وتوسع نظام املقاطعات 

الدفاعية ليشمل حدودا أخرى، مثل الحدود البلقانية عىل وجه الخصوص. وسمح 

العربية.  وخاصة  الكثرية،  للهجامت  مستدمية  مبقاومة  لإلمرباطورية  النظام  هذا 

وكانت حرب الثغور تشمل امليش عىل مسافات بعيدة وركوب الخيل أياما طويلة، 

.)E. Luttwak, 2010, 374-375( مام يتطلب املحافظة عىل معنويات الجند

 ويف بداية القرن الحادي عرش امليالدي أصبح محاربو الثغور األتراك )الغازي( 

ظل  فيام  السلجوقية،  الروم  سلطنة  يف  األتراك  من  كبري  عدد  واستقر  قوة،  أكرث 

أو  املستقلني  املحاربني  من  مجموعات  وشكلوا  القائم،  النظام  خارج  منهم  عدد 

شبه املستقلني بشؤونهم، فضال عىل قبائل كثرية كانت تعيش حياة الرتحل داخل 

إنشاء  بسبب  البيزنطي  الدفاعي  النظام  ضعف  أخرى  جهة  من  اإلسالمية.  البالد 

دول أرمينية يف طوروس وكيليكيا. وقد جمع »الغازي« )املجاهدون( األتراك تحت 

سلطتهم كل اإلثنيات، وظهروا مبظهر حامة هؤالء السكان يف وجه األتراك اآلتني من 

أصقاع بعيدة )الرتكامن(، فأسسوا بذلك لثقافة الثغور املختلطة)4(. 
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 وبعد أن اسرتجع البيزنطيون الساحل الغريب لألناضول، أعادوا تشكيل جامعات 

القدمية، عىل حدود طوروس والفرات.  للتقاليد  حراس الحدود )اآلكريتس(، وفقا 

رة،  املسوَّ املدن  يهددون  وأصبحوا  ملواجهتهم،  الدنشامنديني  محل  الرتكامن  وحّل 

وكانوا يسلكون سلوك الرعاة الرحل، ويتحولون عندما ُتتاح لهم الفرصة إىل لصوص 

أو محاربني عدائيني، وقد عمل »الغازي« عىل تنظيمهم يف مجموعات محاربة.

 )Nicée( استقر خط الجبهة بني الجانبني، خاصة بعد إقامة إمربطورية نيقية 

من  وألكرث  1204م.  العام  يف  القسطنطينية  عىل  الصليبيني  استيالء  بعد  )إزنيك( 

نصف قرن مل يتعرض البيزنطيون للهجامت عىل حدودهم كام يف املايض، بل عقدوا 

حلفا مع سلطنة قونية، فحدث ما يشبه التالحم بني قونية وبيزنطة ضمن حضارة 

مختلطة. وكان السالجقة يؤوون الالجئني البيزنطيني؛ ويضمون إىل سلطنتهم السكان 

اليونانيني املعتنقني لإلسالم أو الذين ظلوا عىل ديانتهم املسيحية؛ يف الوقت الذي 

بالزراعة  تشتغل  قروية  الرحل ضمن جامعات  السكان  كبري من  فيه قسم  استقر 

وتخلت عن بناها القبلية )M. Balivet, 1994, 85-88(. بيد أن سلطة السالجقة 

ضعفت كثريا بسبب الغزو املغويل يف العام 1243م.

إمارات الفاتحني يف الحدود
 تجددت حالة عدم االستقرار يف املناطق الحدودية بقدوم سكان اجتثهم الغزو 

الرحل  وجامعات  »الغازي«  هّب  فيام  وتركستان،  إيران  يف  مواطنهم  من  املغويل 

الغنائم يف  للجهاد ضد بيزنطة يحركهم التعصب الديني والرغبة يف الحصول عىل 

غرب األناضول. وميكن القول إن الفتح الرتيك آلسيا الصغرى تم عىل مرحلتني: فحتى 

نهاية القرن الحادي عرش امليالدي جرى فتح واحتالل رشق شبه الجزيرة ووسطها، 

وحتى نهاية القرن الثالث عرش امليالدي جرى فتح واحتالل غربها.

 ولهذين الفتحني خصائص مشرتكة: فلم يتعلق األمر بفتوحات عسكرية محكمة 

التنظيم من طرف دولة توسعية أو غزوات قام بها الرحل، بل كانت هذه الفتوحات 

نتيجة الضغط القديم الناجم عن النمو املستمر للقوة الهجومية لألتراك والرتاجع 

التدريجي لقوات بيزنطة الدفاعية. وكان »الغازي« مبنزلة زعامء الغزوات، وتحول 

زعامؤهم إىل حكام إمارات ُأّسست يف األرايض املفتوحة. وبهذا أصبح غرب األناضول 
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الثقافية  وحياته  اإلثنية  تركيبته  حيث  من  الداخل  عن  مختلفة  حدودية  منطقة 

واالجتامعية والدينية والسياسية. ويف أعقاب ثالثني سنة استمر فيها االحتالل األول، 

الثاين، أصبح غرب األناضول فضاء ثقافيا مختلطا  ثم مائتي سنة شهدت االحتالل 

كام هي حال مناطق الثغور. وهذا ما ترافق مع تأسيس إمارات »الغازي«، وكانت 

لإلمرباطورية  نواة  مرمرة،  لبحر  الجنوبية  الضفة  يف  عثامن  إمارة  وهي  إحداها، 

بعد.  فيام  حاكمة  ينشئ ساللة  الذي  زعيمها  إمارة  لكل  وكان  الالحقة.  العثامنية 

ويف قونية، وبعد زوال حكم السالجقة نحو العام 1300م، حّل مكانهم القارامانيون 

الذين اتخذوا املدينة عاصمة لهم.

بجانبهم  وُوجدت  املمّيز.  وتنظيمهم  بهم  خاصة  مؤسسات  للغازي  كانت 

تنظيامت »اآلخي« )Ahi(، وهي عبارة عن رابطات أو جمعيات، وميكن تشبيهها، 

ينتظمون  و»الغازي«  »اآلخي«  وكان  الغرب،  يف  الفرسان  بنظام  »الغازي«،  مثل 

الفتح العسكري،  يف فرق عسكرية يقودها أمراء. وكان هدف كل دول »الغازي« 

العدد الكايف من املؤطرين الستغالل واستصالح األرايض  أنها كانت تفتقر إىل  بيد 

كل  »الغازي«  دولة  تستهلك  فعندما  التجاري...  النشاط  عىل  واإلرشاف  املفتوحة 

مواردها يجب عليها القيام بفتوحات جديدة، ومن دون تجدد الفتح يكون مصري 

هذه  حل  غريهم  دون  من  العثامنيون  استطاع  وقد  والضعف.  الرتاجع  الدولة 

املعضلة، أما دول »الغازي« األخرى فلقيت املصري نفسه الذي لقيه الدنيشامندي 

يف القرن الثاين عرش امليالدي.

يعقد  وكان  كبرية،  سياسية  ببصرية  يتمتع  كان  عثامن  أن  فيه  شك  ال  ومام 

التحالفات من دون اعتبار للحواجز الدينية )بني املسيحيني واملسلمني والوثنيني(، 

الحرضية.  واملجتمعات  الّرحل  مجتمعات  فيها  تتفاعل  بيئة  يف  والقبلية،  واإلثنية، 

وكانت هذه البيئة تتميز أيضا مببادالت تجارية عديدة. »ففي املجموع، أوجدت 

والرابع عرش  الحادي عرش  القرنني  بني  الصغرى  آسيا  الرتكامن يف  واستقرار  هجرة 

امليالديني، تحولني بالغني يف املشهد السيايس للمنطقة: أولهام إقامة دولتني تركيتني 

استقرت  التي  املناطق  عدد  تزايد  وثانيهام  ومستدميتني،  متعاقبتني  إسالميتني 

للسلطتني  الحال  هو  ومثلام   .)M. Aymes, 2009, 59( الرتكامنية  القبائل  بها 

السلجوقية والعثامنية، كانت اإلمارات القبلية األقل شأنا، والتي انتقلت مراكز ثقلها 
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دامئا نحو الغرب باتجاه مناطق إيجة والبلقان، مبنزلة »أرضيات تجريبية للفتوحات 

والتنظيامت املؤساستية«، واتبعت يف ذلك سياقني إقليميني متكاملني ال ينفصالن: 

االندماج املنجذب نحو املركز من جهة، واالنشطار املبتعد عن املركز من جهة أخرى.

عوامل االنتقال من الثقافة اليونانية إىل الثقافة الرتكية: »فقدان الطابع اليوناين«
كانت نتيجة الهيمنة اإلسالمية تآكل الروابط واملشاعر املوحدة للجامعات املسيحية، 

مام هيأها للتحول إىل الدين اإلسالمي. ويف منتصف القرن الثالث عرش امليالدي كان 

أحداث  أن  غري  األغلبية،  يشكلون  كانوا  ورمبا  معتربا،  اليزال  األناضول  عدد مسيحيي 

الفتوحات الرتكية هزت أركان الكنيسة األرثوذكسية اليونانية وحطمتها جزئيا باعتبارها 

مؤسسة اجتامعية واقتصادية ودينية فعالة، وكانت آثار ذلك كارثية للمجتمع اليوناين 

البيزنطي يف آسيا الصغرى، بعد أن وجد هذا املجتمع املسيحي نفسه معزوال، ومنقطعا 

عن القسطنطينية التي تعترب قلب ثقافته، ومفتقدا زعاماتها الكنسية يف األقاليم. فكان 

هذا املجتمع مهيأ ليذوب يف املجتمع املسلم الذي صاغته املؤسسات اإلسالمية وأهمها 

الطرق الصوفية )الطريقة والفتوة( )tarikat, futuwa( التي وجدت الدعمني السيايس 

واالقتصادي من أهم اإلمارات الرتكية، وكانت ترتكز عىل امللكيات واملداخيل التي كانت 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 279 - 286( سابقا ملكا للكنيسة

القاعدة  من  األكرب  القسم  نهائيا  الرتكية  الفتوحات  حطمت  املقابل  ويف 

سلك  مجرد  واألساقفة  امليرتوبوليت  صار  بحيث  األناضولية،  للكنيسة  االقتصادية 

ديني فقري يقترص عىل الوظائف الروحية، ومل يعد يف إمكانهم منافسة رجال الدين 

أراٍض وبنايات وملكيات أخذت من  لها  تتوافر  الذين كانت مؤسساتهم  املسلمني 

الجامعة املسيحية التي أصبحت تخضع أيضا لرضيبة ثقيلة جدا. كام كانت هذه 

املؤسسات تستفيد من خدمات عدد كبري من العبيد املسيحيني. فقد متلك األتراك 

الرثوة االقتصادية التي كانت أساس املؤسسة الدينية البيزنطية ووضعوها يف خدمة 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 348 - 350( اإلسالم املظفر والفاتح

القرنني  )يف  متعاقبة  أحداث  بسبب  األناضولية  الكنيسة  إدارة  واختلت  هذا 

أوجد  كام  عرش(.  والرابع  عرش  الثاين  القرنني  ونهاية  عرش،  والثاين  عرش  الحادي 

الطابع املركزي للبريوقراطية الكنسية، وغياب الدعم من دولة مسيحية قامئة، ظروفا 
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جعلت الغيابات املتكررة للميرتوبوليت واألساقفة وأعوانهم اإلداريني تؤدي إىل آثار 

سلبية عىل الجامعات املسيحية. ففي حاالت عديدة، طرد األتراك القيادات الدينية 

أو منعوها من مقراتها الكنسية، وتبعا لذلك ضعفت بشكل كبري الجامعات اليونانية 

يعد  فلم  عاما(،   35 إىل  )وصلت  زمنية طويلة  لفرتات  رعاة  دون  تركت من  التي 

يف إمكانها أداء طقوس الحصول عىل رس الكهنوت، وكانت ضحية لتاليش متاسكها 

االجتامعي وروابطها الثقافية، بعد أن فصلت كنائس األناضول عن القسطنطينية، 

وكأنها سفن من دون ربابنة ودفات قيادة، تواجه عواصف هوجاء يف عرض البحر 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 332 - 346(

وبني كلود كاهني )C. Cahen, 1968, 143 - 145( أن الغزوات الرتكية مل تكن 

فكل  األفراد،  اآلالف من  أو عرشات  آالف  اقترصت عىل  بل  الفرتة،  تلك  عارمة يف 

جيش مل يكن تعداده يفوق آالف الجنود، دخلوا إىل آسيا الصغرى التي كانت قليلة 

زاد  ومام  قليلة.  حاالت  باستثناء  امليالدي،  الحادي عرش  القرن  يف  إجامال  السكان 

الفتوحات من مجازر وهجرات واستعباد.  الوضع سوءا ما عرفته املنطقة يف فرتة 

من جهة أخرى استقر معظم األتراك القادمني من وسط آسيا يف أذربيجان وآسيا 

الصغرى حيث وجدوا ظروف عيش مشابهة للظروف التي ألفوها، وهي ظروف مل 

يجدوها يف البالد العربية أو يف وسط وجنوب إيران)5( وبخالف مناطق أخرى ذات 

أغلبية مسلمة، مثل املنطقة العربية، كان األناضول يبدو للمسافرين القادمني من 

الخارج بأنه بلد األتراك )Turchia(، عىل رغم أن األتراك مل يكونوا يشكلون أغلبية 

عىل  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  الحياة  عىل  يهيمنون  كانوا  بل  فيه،  عددية 

.)C. Cahen, 1968, 153 - 154( حساب أهايل البلد املختلفني واملنقسمني

مل يكن الترتيك الرسيع لرشق ووسط األناضول وزوال الثقافة اليونانية بشكل 

شبه كيل فيهام، نتيجة لغزو جارف من طرف الرحل األتراك السالجقة والقضاء عىل 

»األهايل« ذوي الثقافة اليونانية، بل كان هذا الترتيك نتيجة لتحول السكان أنفسهم 

للدين اإلسالمي: »فالسكان اليونانيون يف العرص الوسيط واملتحدرون من الحيثيني 

والفريجيني الذين انتسبوا إىل الثقافة اليونانية، تحولوا إىل الثقافة الرتكية بتأثري عدد 

قليل من الغزاة الرحل«. )A. Toynbee, 1923, 113(. فلامذا حدث هذا التحول؟ 

يكمن السبب يف أن اللغة والثقافة اليونانية األرثوذكسية كانتا مقترصتني يف الواقع 
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يف  األناضوليون،  الفالحون  كان  بينام  الدين،  ورجال  األرستقراطيني  من  نخبة  عىل 

القرن الحادي عرش امليالدي، جهلة مقهورين عىل العموم، ارتبطت الكنيسة بالنسبة 

إليهم بقامعيهم. ويف الوقت نفسه كان الغزاة السالجقة اليزالون عىل معتقداتهم 

الشامانية )السحرية( بيد أنهم كانوا منجذبني نحو اإلسالم الذي ينادي باملساواة، 

وهذا ما جعل فالحي األناضول يتبعونهم يف اعتناقهم دينا جديدا كان أكرث جاذبية 

بالنسبة إليهم.

والقرن  عرش  الثالث  القرنني  بني  الفرتة  يف  الثانية  الغزوات  موجة  أحدثت 

الخامس عرش، حركية ترتيك يف غرب وشامل غرب األناضول، وهي املناطق التي 

اجتاحت  التي  الرابعة  الصليبية  الحملة  بفعل  البيزنطية  السلطة  فيها  ضعفت 

البلقان )B. G. Spiridonakis, 1990(، يف حني قدمت جـامعات أخرى من الرحل 

األتراك من براري وسط آسيا ليس فقط بسبب الجفاف كام يف القرن الحادي عرش 

امليالدي، بل بسبب املد املغويل أيضا، وكان بإمكان اآلتني الجدد من األتراك االعتامد 

عىل دعم سلطنة قونية واإلمارات األناضولية التي تأسست يف وقت سابق. وهكذا 

ُترِّك غرب األناضول من طرف إماريت ساروخان )Sarukhan( وآيدين )Aïdin( اللتني 

.)Büyük Menderes( ووادي املياندر )Hermos( أقيمتا يف حويض وادي هريموس

أنهى الفتح العثامين يف القرن الرابع عرش عملية ترتيك األناضول الذي أصبح يشكل، 

بحلول القرن الخامس عرش، وحدة سياسية وثقافية متشبعة بالثقافة الرتكية، يف حركية 

 A. Toynbee,( متاثل ما حدث يف العهد الروماين الذي عمت خالله الثقافة اليونانية

116 - 113 ,1923(. هكذا غرّيت غزوات مئات اآلالف من الفرسان األتراك األوغوز 

عرش،  والخامس  عرش  الثالث  القرنني  بني  بعدهم،  من  والعثامنيني  السالجقة  أو 

الواقع الثقايف والديني لألناضول، فحدث االنتقال يف ظرف قرنني من مجتمع أغلبيته 

مسيحية ناطقة باليونانية إىل مجتمع معظمه من املسلمني الناطقني بالرتكية.

العثامنيون: تأسيس إمرباطورية
كان األتراك العثامنيون قبيلة من الرحل اضطرت إىل الهجرة نحو األناضول 

بفعل الضغط املغويل يف بداية القرن الثالث عرش امليالدي. وكان زعيم القبيلة 

جد عثامن مؤسس الدولة التي أقيمت بالقرب من إسكشهري )Eskisehir( غري 
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بعيد عن الحدود الفاصلة بني البيزنطيني والسالجقة. وكان العثامنيون يف واقع 

األمر من األوغوز املنتمني إىل عصبة كاغي )Kagi(، وهي جامعة من املحاربني 

أنفسهم ملحاربة  ندبوا  الذين  الثغور  أو حراس  بـ»الغازي«  املعروفني  املسلمني 

جريانهم الكفار، حسبام جاء يف حولية أحمدي التي كتبت يف شكل أبيات، وهي 

أقدم حولية معروفة عنهم)6(.

توسع العثامنيون أوال يف األناضول باتجاه الرشق، قبل أن يواصلوا فتوحاتهم يف 

أوروبا، وكانوا واعني بأنهم يشكلون دولة »الغازي« بامتياز، فقد كانوا يواصلون حركة 

الجهاد املستقطبة للمتطوعني الوافدين من مناطق بعيدة. وبعد حصولهم عىل حكم 

بايليك القرمنيل الرتيك يف وسط األناضول وجنوبها )1487 م(، بسطوا سلطتهم عىل 

كل اإلمارات الرتكية يف آسيا الصغرى واألرايض األوروبية التي كانت تابعة لبيزنطة، 

عثامين،  بحر  وسط  جزيرة  إىل  تحولت  التي  م(   1453( القسطنطينية  فتح  وكان 

إيذانا بانتقال البايليك العثامين إىل مرتبة اإلمرباطورية. وإن سبب تيمورلنك مؤقتا 

البناء الذي انقسم مجددا إىل إمارات؛ وكان يريد أن يذكر العثامنيني  خلخلة هذا 

مبهمتهم يف الجهاد والفتح التي بدأوا ينسونها. ويف أوروبا، استقر »الغازي« يف تراقيا 

الرشقية وألبانيا والبوسنة، وبينهام كانت متتد منطقة روميليا )Roumélie(، أي أرض 

املسيحيني، التي فتحتها ونظمتها الدولة العثامنية وجيشها وليس »الغازي«.

استغرق بناء العثامنيني لدولتهم مدة طويلة فاقت قرنا ونصف القرن. ومن 

املرجح أن املسار السيايس لعثامن بدأ يف السنوات األخرية من القرن الثالث عرش، 

عندما ارتقى من زعيم جامعة من الرعاة الرحل إىل مكانة السيد أو زعيم البايليك 

بعد أن استحوذ عىل بعض القالع يف منطقة بيثينيا بالقرب من أراٍض بيزنطية مل 

تكن محمية بالقدر الكايف. واستمد عثامن من نجاحاته العسكرية الجاه والرثوة، 

مام سمح له باستقطاب مزيد من املحاربني الذين عززوا قواته، ومن الدراويش 

)الصوفيني( وموظفي الدولة املتعلمني الذين تكونوا يف مراكز الحضارة اإلسالمية. 

وتأسست أول مدرسة عثامنية بإزنيك )نيقية( يف العام 1331م مببادرة من أورخان، 

وبدأت تكون الكتبة املتعلمني والقضاة. وتفوق عثامن بشكل حاسم عىل بايات 

بني  الرصاعات  من  فيها  استفاد  التي  تراقيا  يف  حمالته  بفضل  األخرى  اإلمارات 

العصب البيزنطية املتنافسة.
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حولت هذه النجاحات بيت عثامن إىل ساللة حاكمة، فعوضت جامعة »الغازي« 

العثامنية مجرد غطاء يضم هويات  الدولة  تراتبي أوسع. ومل تكن  الوراثية بنظام 

قومية تكونت يف املايض )العرب، البلغار، األتراك(، وكانت مستعدة للنهوض بعد 

حركية  وضمن  العثامنية،  الحامية  تحت  أيضا  تشكلت  فقد  االستعباد،  من  قرون 

الشعوب  ومع  بينها  فيام  متفاعلة  وشعوب  مختلفة  جامعات  طويلة،  تاريخية 

املجاورة لها. ويجب أن نأخذ يف عني االعتبار أن الهويات القومية كانت متغرية وغري 

قارة قبل عرص الدول القومية الحديثة، فمعظم سكان سلطنة الروم )سلطنة قونية( 

يلف الغموض أصولهم اإلثنية.

العثامنية إنشاء جيش االنكشارية  ومن األعامل التي رّسخت مركزية السلطة 

املكون من أطفال من العبيد أو غري املسلمني الذين يعمل السلطان عىل تكوينهم 

 C.( وتحويلهم إىل الدين اإلسالمي، فيصبحون مدينني له بكل يشء وبوالء مطلق

Kafadar, 1995, 112 - 113(. وقد اقتبس نظام االنكشارية خاصيتني كانتا متيزان 

نظام »الغازي« السابق له، وهام الدعوة إىل اإلسالم وإدماج السكان املحليني. ويف 

يف  »الغازي«  محاربو  اضطر  ومتبدلة،  متغرية  القومية  الهويات  فيها  كانت  بيئة 

وقسمت  هذا  الجديدة.  العثامنية  للسلطة  الخضوع  إىل  وباياتهم  الثغور  مناطق 

 ،)iç il( إيل(  )إيتش  وسطى  منطقة  إىل:  السياسية  املخيلة  يف  العثامنية  األرايض 

للمراقبة  الثغور  ومحاريب  الرحل  نشاط  وأُخضع   ،)uç( )أوتش(  وأطراف حدودية 

والتنظيم من طرف اإلدارة العثامنية.

فتح  كان  فقد  موجودا،  الواقع  هذا  يعد  مل  عرش  السادس  القرن  ومنذ 

يف  الالرجوع  نقطة  مبنزلة  عثامنية  عاصمة  إىل  وتحويلها  )1453م(  القسطنطينية 

حركية تهميش »الغازي« الذين كانوا يشكلون قوة اجتامعية يف أثناء القرنني األولني 

من التاريخ العثامين، مثلهم مثل قبائل الرعاة والدراويش املتبعني لنحل خارجة عن 

اإلجامع. وفقد »الغازي« إمكانية املشاركة يف الطبقة الحاكمة لإلمرباطورية العثامنية 

املركزية، فاإلمرباطور مل يعد واحدا منهم، وإمنا سلطان وخان وقيرص، واستحدثت يف 

القرن التايل مؤسسات لرتسيخ مركزية إمرباطورية ال مكان فيها للغازي. وعىل رغم 

العثامنية أصبحت سلطة حرضية قارة فإنها ظلت ترتكز عىل عصبية  أن السلطة 

االنكشارية التي كان يف إمكانها التحكم فيها أكرث من عصبية »الغازي«.
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كانت نشأة الدولة العثامنية مبنزلة حركية مركبة وليست نتيجة آلية لسبب 

العاصمة  من  القريب  األصيل  موقعها  فيها  متحكم  عامل  أول  وكان  معني. 

الدفاع عنها، وعىل طريق  التي يسهل   )Sögüt( البيزنطية يف هضبة سوغوت 

 C. Kafadar, 1995, 130 -( وقونية  القسطنطينية  بني  الرئيس  املواصالت 

131(. وكان العامل الثاين ترسيم مبدأ وحدانية وريث العرش الذي ال يتقاسم 

سلطته مع إخوته، خالفا ملا كان معموال به يف اإلمارات األخرى. كام أن محمد 

اإلمرباطورية  مدرسته  بتأسيس  للدولة  دينا  السني  اإلسالم  جعل  الفاتح  الثاين 

بإسطنبول وإنشاء مشيخة اإلسالم )Seyhülislamlik( باعتبارها أعىل هيئة يف 

بيزنطة،  األرثوذكسية يف  البطريركية  لنظام  تنظيم مشابه  السني، وفق  اإلسالم 

فاندمج العلامء يف جهاز الدولة وأصبحوا من موظفيها املكلفني بإنتاج املعارف 

 H. Bozarslan, 2013, 43 -( الدينية وتحديد املعايري التي يجب االلتزام بها

الشؤون  لهم نظر يف تسيري  العدالة، وكان  كانوا يرشفون عىل جهاز  44(، كام 

يف  املعريف  الفضاء  يحتكرون  العلامء  كان  بحيث  التجاري،  املجال  ويف  البلدية 

التنظيم  هذا  وكان  اإلمرباطورية،  داخل  والدين  والقضاء  السياسة  مجاالت 

اإلسالم  يف  مسبوق  غري  أمرا  الكنيس  التنظيم  مياثل  اإلسالمية يف شكل  للديانة 

العريب والفاريس. وتدعم النموذج العثامين يف العامل اإلسالمي بعد متكن السلطان 

من  القانوين،  سليامن  السلطان  بعده  ومن  م(،   1520  –  1512( األول  سليم 

جعل  ما  وبغداد،  دمشق  السابقتني،  العربيتني  اإلمرباطوريتني  عاصمتي  فتح 

العثامنيني يف وضع ورثة األمويني والعباسيني.

البالد  وكامل  اململوكية،  الخالفة  عاصمة  م(،   1517( القاهرة  فتح  وبعد 

املسلمني،  لعموم  الديني  الزعيم  موضع  يف  العثامين  السلطان  أصبح  املرصية، 

واتخذ لقب الباديشاه )padichah(، أي الزعيم العسكري والديني للمسلمني 

 )Çaldiran( )1514( السنة. وُثبتت الحدود مع فارس بعد معركة تشالديران

بفضل تحالف السلطان سليم مع اإلمارات الكردية السنية التي كانت مهددة 

من طرف الصفويني متبعي املذهب الشيعي، ليحجم العثامنيون بعد ذلك عن 

فتح أراٍض شيعية أخرى.
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بناء اإلمرباطورية العثامنية
وضعت عدة أطروحات تاريخية متباينة فيام يتعلق بتشكل الدولة العثامنية. 

فوفق هـ. أ. جيبونس  )H. A. Gibbons()1880 – 1934م( ميثل العثامنيون »عرقا« 

جديدا انبثق عن اختالط األتراك الوثنيني واليونانيني املسيحيني، وهو يعترب أن توسع 

نفوذ العثامنيني مل يكن نتيجة ملجيء جامعات جديدة من الرشق، بل لتغري والءات 

اليونانيني البيزنطيني وتحولهم إىل الدين اإلسالمي، وذهب إىل حد القول بأن القوة 

اإلبداعية للعثامنيني ال ميكن إرجاعها إىل شعب آسيوي، بل يعود الفضل فيها إىل 

عنارص من أصول أوروبية، بحيث تشكلت جامعة سياسية بفضل تكاثف شعوب من 

أصول إثنية وسياسية مختلفة. ويف السياق نفسه، أرجع بعض املختصني يف الدراسات 

البيزنطية )شارل ديهل وإيورغا( )Charles Diehl, Iorga( مزايا اإلدارة العثامنية 

األوىل إىل البنى اإلدارية البيزنطية السابقة وليس لتأثري تريك-إسالمي.

كام أن أ. ل. بياريس )A. L. Pierris, 1998, 222 - 234( اعترب أن اإلمرباطورية 

اإلدارية،  تسيريها  وأمناط  بناها  اعتمدت  البيزنطية،  اإلمرباطورية  وريثة  العثامنية 

املرتبطة مبوقعها  الخارجية  الزخرفية(، وسياستها  )العامرة والفنون  الثقافية  وهويتها 

الجغرايف، فقد أعادت اإلمرباطورية العثامنية توحيد مجال يشمل شبه جزيرة البلقان 

والرشق األوسط، وأصبحت السلطة املنظمة له كام كانت اإلمرباطورية البيزنطية قبلها. 

وتظهر االستمرارية الثقافية البيزنطية بوضوح يف عامرة الجوامع الكربى التي صممها 

سنان وتالميذه )جامع السلطان سليم بأدرنة أو جامع السلطان أحمد األول بإسطنبول 

مثال(، أو يف األرضحة ذات الفضاء الدائري املركزي، التي نجد أمثلة لها حتى يف فرتات 

سابقة من قبيل مسجد الصخرة الذي أقامه الخليفة عبد امللك يف القدس.

كام تظهر االستمرارية الثقافية املعامرية يف الطراز الكالسييك الجديد لقرص 

دوملا بهجة )Dolma - Bagtsche( عىل البوسفور يف إسطنبول. وتؤكد امليداليات 

التي نقشت عليها صورة محمد الثاين والتي ُسكت يف العام 1481م، االستمرارية 

التي  اإلمرباطورية  السلطة  خالل  من  والعثامنية  البيزنطية  اإلمرباطوريتني  بني 

القسطنطينية عن تعويض ساللة  اليونان وآسيا، فقد أسفر سقوط  وحدت بالد 

الباليولوغ )Paléologues( البيزنطية بساللة آل عثامن، مع اإلبقاء عىل السلطة 

اإلمرباطورية املوحدة.
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أما م. ف. كوبرولو )M. F. Köprülü( )1890 – 1966 م( فيعترب أن الدولة 

مرتبطة  ومبادئ  ومهارات  لحركيات  النهائية  النتيجة  ببساطة  كانت  العثامنية 

مدى  عىل  باألناضول  الرتيك  املجتمع  داخل  تطويرها  أو  استريادها  تم  بتنظيامت 

أكرث من قرنني. ويذهب بول فيتيك )Paul Wittek()1894 – 1978م( إىل أن نشأة 

واالستالب  والتحول  الحروب  فرتات  يف  عنها  البحث  يجب  العثامنية  اإلمرباطورية 

الثقايف واالستيطان اإلسالمي الرتيك يف األناضول يف العصور الوسطى.

ومييز الباحثان األخريان بني البنى االجتامعية والخصائص الثقافية للداخل من 

جهة، والبنى املقابلة لها يف الجبهات والثغور من جهة أخرى: ففي الداخل كانت 

يف حني  البيزنطيني،  مع  سالم  يف  تتعايش  الريفية  واملجتمعات  الفارسية  البالطات 

كانت الثغور والحدود مجاالت للرحل واملحاربني واملغامرين والدراويش الصوفيني 

املدفوعني بالبحث عن املراعي والغنائم واملجد وتوسيع التأثري الديني، بحيث يرتك 

مجتمع الثغور هذا حيزا للخروج عن اإلجامع ويتقبل التنوع والحركية. وإذا كان 

كوبرولو يجزم بأن العثامنيني هم أحفاد قبيلة كاغي الرتكية األوغوزية، فإن فيتيك 

مل يقر هذا الحكم الستحالة تأكيد نسب العثامنيني بشكل قاطع قبل القرن الخامس 

والقبلية  الساللية  الروابط  عىل  كوبرولو  فيه  يركز  الذي  الوقت  يف  امليالدي،  عرش 

واإلثنية، مام جعله مرجعا استندت إليه أطروحات القوميني األتراك.

 )gaza( وهو بيئة الغزو ،)هذا وأكد فيتيك ُبعدا مميزا داخل مجتمع الثغور )أوتش

والقيم التي تقوم عليها، باعتبارها املحرك األساس لإلمارات ومنها إمارة العثامنيني التي 

بني  تجمع  التي  »الغازي«  فجامعات  األخرى.  اإلمارات  كل  عىل  القضاء  من  متكنت 

وليس  الحاسم،  الدور  لها  كان  التي  هي  املشرتكة  واألهداف  اإلميان  رابطة  أفرادها 

القبائل التي تجمعها روابط الدم. وقد تغريت مقاربات املؤرخني إلشكالية بناء الدولة 

من  فهناك  العرشين،  القرن  أربعينيات  يف  العثامنية  األرشيفات  فتح  بعد  العثامنية 

يركز عىل مساهمة العنارص غري املسلمة وغري الرتكية يف منطقة بيثينيا يف صعود نجم 

الدولة العثامنية، وهناك من يؤكد الدور الذي أدته التقاليد الرتكية اإلسالمية. ولعل 

عجزها  »الغازي«  دور جامعات  تركز عىل  التي  للمقاربة  توجيهه  انتقاد ميكن  أهم 

عن تفسري مامرسات العثامنيني األوائل تجاه رعاياهم وجريانهم املسيحيني، فجامعات 

»الغازي« ال ميكنها تقبل إدماج البيزنطيني ضمن قبيلة أو إثنية تركية)7(.
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من جانب آخر، ويف حالة التسليم بوجود استمرارية بني اإلمرباطوريتني البيزنطية 

إمنا هو  بيزنطية  لنامذج  العثامنية  السلطنة  اقتباس  بأن  اإلقرار  والعثامنية، وجب 

تأثري من بني تأثريات أخرى، فاملوروث البيزنطي ال ينفي وجود موروث سلجوقي 

األقوى  البيزنطي هو  التأثر  كان  الرتكامن. ورمبا  املغول واألمراء  الخانات  وموروث 

بسبب إمكانية انتقال النخب واألطر السياسية والعسكرية بني الدولة البيزنطية من 

جهة والدولتني السلجوقية والعثامنية من جهة أخرى.

من السياق اإلقليمي لألوغوز الرحل إىل السياق اإلقليمي للدولة العثامنية
أوجدت السلطة العثامنية نظام »التيامر« )timar( املتمثل يف حق االمتياز 

»الربونويا«  نظام  من  قريب  نظام  وهو  بدقة،  محددة  ترابية  وحدة  عىل 

الرحل  لدى  السائد  التجزيئي  النظام  مع  متاما  ويتناقض  البيزنطي،   )pronoïa(

األوغوز. »فالتيامر حق امتياز غري ورايث قابل لإللغاء، مينحه الحاكم عىل مداخيل 

فمفهوم  معينة.  وعسكرية  مدنية  خدمة  بتقديم  منه  املستفيد  ويلتزم  معينة، 

»التيامر« ينطبق يف الوقت نفسه عىل امللكية العقارية واملداخيل التي تدرها، 

وهي  امللكية،  بهذه  املتصل  العقاري  الريع  بتمليك  املرتبطة  اإلجراءات  وعىل 

يلتزم بها صاحب االمتياز«. )A. Gokalp, 2011, 378(. وهذا  التي  اإلجراءات 

ما يجعل حدود امللكية الخاضعة لنظام التيامر دقيقة، مام قد يؤدي إىل تقييد 

حرية حركة جامعات الرحل، وهذا ما دفع السلطة العثامنية إىل منح الرحل صفة 

»الجامعة« )cemâ’at( امللحقة بتيامر، يف حني كانت أهم جامعات الرحل ملحقة 

مبارشة بالسلطة اإلمرباطورية. أما الجامعات غري املسلمة داخل اإلمرباطورية فقد 

الدينيني املعرتف بهم من دون غريهم من طرف  جمعت تحت سلطة زعامئها 

.)millet( )السلطان ضمن »أمة دينية« )امللة

الرتحيل  اإلقليمي  السياق  بني  التعارض  بالرتكية  الناطقة  الشعوب  كل  عرفت 

بالدولة  املرتبط  الحرضي  اإلقليمي  والسياق  جهة،  من  األوغوز  لألتراك  التجزيئي 

العباسية  الدولة  عن  واملوروث  والعثامنية  السلجوقية  السلطنتان  جسدته  والذي 

التي انتقل إليهام عن طريق اإليرانيني. وكان هذان السياقان متكاملني، إذ ساد األول 

يف منطقة الثغور مع بيزنطة، وكان مبنزلة رأس الحربة يف حركية التوسع، أما الثاين 



127

اجملال الرتكي يف األناضول...

فقد كان أساس بناء املجال اإلمرباطوري )العثامين(. ويالحظ أن التوسع الرتيك باتجاه 

األناضول وبناء املجال اإلمرباطوري ارتكز عىل ثالثة سياقات:

وإمارات  رحل صغرية،  إمارات  يف  متثل  السلجوقي(  )اإلقطاع  األول  السياق   -

غري وراثية وضعت تحت سلطة »غازي« أي زعيم محارب من الرحل )باي أو أمري( 

باعتباره مسؤوال سياسيا وعسكريا ترافقه عصبته وقبيلته وجنوده، أو تحت سلطة 

.)devlet( موظف يف الدولة السلجوقية موثوق بوالئه

 ،)uç beylik فكانت األرايض املفتوحة حديثا مبنزلة إمارة ثغور )أوتش بايليك

ومل تكن أرضا إقطاعية باملعنى الغريب؛ ألن السلطان يظل سيدها الذي مينح حق 

امتياز عليها للمستفيد الذي يعترب خادما للدولة.

)كابيكوالري  األجانب  العبيد  من  مجموعة  تشكيل  يف  متثل  الثاين  السياق   -

 ،)urdu ( أو الجيش )أوردوsaray ( تكون يف خدمة القرص )الرسايkapikullari

واإلنكشارية   ،)memlük( واملامليك   ،)golam( بالغلامن  املجموعة  هذه  وتعرف 

أخذهم  أو  تم رشاؤهم  عبيد  أو  حرب  أرسى  األصل  يف  هؤالء  وكان   .)yeniçeri(

ويربون عىل   ،)devsirme الدفرشمة( الخاضعني  املسلمني  غري  أهلهم  من  بالقوة 

يف  ضباطا  ليصبحوا  يؤهلهم  راٍق  تكوين  عىل  ويحصلون  اإلسالمي،  الدين  تعاليم 

الجيش، وموظفني، وخداما للدولة، وقد ارتقى بعضهم إىل مرتبة الباشوية أو الوزارة، 

ومتكنوا من تأسيس سالالت قوية مثل املامليك يف مرص )1250 – 1517(.

ترحل جامعيا وقرسيا  كانت  التي  العثامنية  الدولة  الثالث جسدته  السياق   -

ل، أو فئات من السكان اتخذت يف  )mecburî iskân( جامعات من السكان الرُّحَّ

من  قدمت  سكانية  أو مجموعات  والعلويون...(،  )األكراد  تأديبية  إجراءات  حقها 

الخارج )يهود إسبانيا يف العام 1492، والكوزاك، والبولنديون...(.

إمرباطورية »املجال الوسطي« اليوناين-الرتيك: اإلمرباطورية العثامنية
بعد  إال  لبيزنطة  الرشعيني  السياسيني  الورثة  صفة  عىل  العثامنيون  يحصل  مل 

فتح محمد الثاين )1451 -  1481( القسطنطينية يف العام 1453، وهذا ما سمح 

دت من جديد األناضول والبلقان كاستمرار لرومانيا  لهم بإقامة بنية إمرباطورية وحَّ

)Romania( البيزنطية، تحت سلطة تركية سنية منحت مكانة مميزة للمسيحيني 
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األرثوذكس، وعىل رأسهم اليونانيون الذين كانوا ميثلون الشعب الثاين يف اإلمرباطورية، 

تتزعمهم ومتثلهم كنيستهم األرثوذكسية.

 Georgios( وقد سعى محمد الثاين من أجل انتخاب جورجيوس سكوالريوس

Scholarios( املعروف بجيناديوس  )Gennadios()1405 –1473( متزعم املعادين 

للوحدة املسيحية )الرشقية والغربية(، والذي ترأس البطريركية املسكونية منذ العام 

1454، ومنحه وأساقفته، مبوجب براءة إمرباطورية )berat(، امتيازات وسلطة عىل 

الشعب املسيحي مل يكونوا يتمتعون بها تحت اإلمرباطورية البيزنطية، كام أُعفوا من 

الرضيبة، فصاروا جزءا من الطبقة الحاكمة العثامنية.

السلطان  بعد  اإلمرباطورية  يف  الثالث  الرجل  مبرتبة  يحظى  البطريرك  وكان 

والصدر األعظم، وكان له ترصف مطلق يف كل الشؤون الدينية واملدنية للمسيحيني 

التي يكون مسلمون أطرافا  باإلجرام وتلك  املتعلقة  الشؤون  باستثناء  األرثوذكس، 

إدارة  عىل  البطريرك  ويرشف  القضاة.  محاكم  بها  تتكفل  الحالة  هذه  ففي  فيها، 

أمالك الكنيسة ونظام التعليم القائم عىل اللغة اليونانية، فكان البطريرك املسكوين 

وريثا ملعظم الصالحيات الدينية والسياسية التي كانت مخولة لإلمرباطور البيزنطي، 

والديسبوتيس  )األوثنتيس  ودرجاته  الرأسني(  ذا  )النرس  نياشينه  حمل  إنه  حتى 

authentes et despotes(. كل هذا جعل من البطريركية إحدى املؤسسات الرئيسية 

يف النظام العثامين. وظل البطريرك املسكوين حتى القرن التاسع عرش ميارس سلطته 

عىل كامل الكنائس األرثوذكسية داخل اإلمرباطورية. ففضال عن كنائس اليونان، كان 

زعيام لكنائس البلغار والرومانيني والرصب. ومنذ العام 1469 منح حق إنشاء قوة 

درك خاصة به، وسنَّ الرضائب التي تسمح له بجمع األموال الرضورية لدفع إتاوته 

.)peskes( »السنوية للسلطان املعروفة بـ »بيسكيس

وبهذا ميكن القول إنه ُوجد »تحت الحامية الرتكية زعيم لألمة الرومانية وحيد 

أوحد« )إثنارك ethnarque(، وهو بطريرك استفادت سلطته املبسوطة عىل كامل 

العامل املسيحي من رعاية حاميه الدنيوي املتمثل يف السلطان الذي وجد يف املقابل 

فائدة كبرية يف استخدام األسقف األعظم لروما الجديدة كورقة يرضب بها رشعية 

 .)M. Balivet, 1994, 179( عاملية  سلطة  ميثل  بأنه  القدمية  روما  بابا  ادعاءات 

واستنادا إىل مكانته املميزة، كان يف مقدور البطريرك ضامن طاعة الرعايا األرثوذكس 
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للسلطان الذي أوجد الحقا، ووفق النموذج نفسه، »ملتني« )millet( أخريني أقل 

عددا، هام »ملة« األرمن )1461( و»ملة« اليهود )نهاية القرن الخامس عرش()8(.

بـ  يعرف  كان  ما  )أو  البيزنطية  اإلمرباطورية  إرث  بتبنيهم  العثامنيون  نجح 

»رومانيا«( يف تفادي زوال الكنيسة األرثوذكسية التي وضعوها عىل رأس ما تبقى 

من الشعب اليوناين وغريه من الشعوب األرثوذكسية. وقد أضفوا عىل هذه الكنيسة 

 D. Kitsikis,( صفة رسمية معرتفا بها يف أعىل هرم السلطة، مام جعل بعض الُكّتاب

العثامنية كانت لها بنية مزدوجة  القول إن اإلمرباطورية  1985( يذهبون إىل حد 

كانت  وأنها  السنة(،  واملسلمني  األرثوذكس  )املسيحيني  دينيتني  أمتني  عىل  ترتكز 

تسري باتجاه هيمنة الشعبني اليوناين والرتيك. وكأن الرتاجع العام للثقافة اليونانية 

يف األناضول عىل مدى أربعة قرون من الحروب والغزوات الرتكية، توقف مؤقتا أو 

تباطأ بشكل كبري تحت الحكم العثامين الذي أصدر فرمانات تحمي مصالح وأمالك 

مام  األناضول(،  غرب  )شامل  وبيثينيا  األسود(  )البحر  البونط  منطقتي  يف  األديرة 

عىل  املحافظة  وعىل  اليونانية،  والثقافة  األرثوذكسية  الديانة  استمرار  عىل  ساعد 

جديدة  أخرى  ُأنشئت  حني  يف  الرتميم،  عمليات  من  بعضها  استفاد  عبادة  أماكن 

)M. Balivet, 1994, 185(. هذا وشجع  لذلك  اإلسالمية  الديانة  عىل رغم حظر 

عىل التفاف أعداد كبرية من غري املسلمني حول السلطة العثامنية عداؤهم الشديد 

للمسيحيني الغربيني الذين كانوا يعتربونهم غزاة حاملني ملرشوع صليبي.

مخلفات بيزنطة يف األناضول الرتيك
أن  السادس عرش  القرن  بداية  إىل  تعود  التي  العثامنية  الرضائب  تظهر دفاتر 

يف   6 املسيحيني  وبيوت  املجموع،  من  املائة  يف   92 تشكل  كانت  املسلمني  بيوت 

املائة، وبيوت اليهود 0.1 يف املائة. وكان معظم سكان مدن األناضول من املسلمني، 

باستثناء سيفاس )Sivas( ذات األغلبية املسيحية، وتوكات )Tokat( التي كان فيها 

التاريخية أن  عدد املسلمني يعادل عدد املسيحيني. ويف مقابل ذلك تبني املصادر 

املسيحيني كانوا يشكلون أغلبية سكان األناضول يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش 

امليالديني. وحتى القرن التاسع عرش ظلت األقلية املسيحية حارضة بل إن أعدادها 

شهدت تزايدا، فوفق التقديرات العثامنية التي تعود إىل القرن التاسع عرش، كان 
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سكان األناضول يتوزعون كام ييل: 79 يف املائة من املسلمني )تسعة ماليني ونصف 

املليون من مجموع 12254459 نسمة(، و19.2 يف املائة من املسيحيني )مليونان 

وثالمثائة ألف(، منهم 8.3 يف املائة من املسيحيني األرثوذكس )نحو مليون نسمة( 

)Jr. Speros Vryonis, 1971, 445-447(، مام يدل عىل أن عدد املسيحيني تضاعف 

ثالث مرات منذ القرن السادس عرش، فام أسباب هذه الظاهرة؟

إضافة إىل نقل السالطني العثامنيني سكانا مسيحيني من البلقان يف مناسبات 

بحر  جزر  يونانيي  من  كبرية  أعداد  هجرة  يف  الرئيس  السبب  يكمن  متفرقة، 

إيجة ومناطق أخرى إىل األناضول يف أثناء العهد العثامين. وكانت خرضة وغنى 

أودية غرب األناضول تجذب إليها سكان الجزر القريبة منها نسبيا )انظر الفصل 

13(، وتزايدت حركة الهجرة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش بفعل مد 

خطوط السكة الحديد. كام كان توحيد األناضول وبسط األمن فيه من العوامل 

مكانتها  وتدعيم  األرثوذكسية  الكنيسة  شؤون  استتباب  عن  فضال  املساعدة، 

املسيحيني منذ  السكان  تزايد  بدأ  الفاتح، بحيث  »امللة«( بفضل محمد  )نظام 

نهاية القرن السادس عرش، وكان القسم األكرب من هؤالء األرثوذكس األناضوليني 

يتكلمون اللغة الرتكية بدال من اليونانية.

فام رس فعالية مقاومة اللغة اليونانية والديانة األرثوذكسية يف منطقة البونط 

)البحر األسود( مقارنة مبناطق األناضول األخرى؟ لعل تفسري ذلك أن هذه املنطقة 

ظلت وقتا طويال يف منأى عن غارات الرّحل، ومل يفتحها األتراك إال يف فرتة متأخرة 

نسبيا )1461(، وظلت خاضعة إلدارة حكام من اليونانيني، وحافظت فيها الكنيسة 

عىل مداخيلها حتى ذلك الوقت. وعندما أدمجت املنطقة يف اإلمرباطورية العثامنية 

التي  الكربى  التقلبات  تشهد  فلم  كبري،  حد  إىل  تشكلت  قد  األخرية  هذه  كانت 

الروابط  عىل  العثامين  الفتح  فيها  يقض  فلم  األخرى،  األناضول  مناطق  شهدتها 

والساحل  األناضولية  الهضبة  للمجتمع كام حدث يف جهات  والثقافية  االجتامعية 

املركز  بهذا  طرابزون  جنوب  يونان  عالقات  املثال  سبيل  عىل  تنقطع  ومل  الغريب، 

الحضاري املزدهر )Jr. Speros Vryonis, 1971, 451(. ويف الجهات األخرى ميكن 

أنه بعد  بيد  اليونانية،  الحرضية والقرى  املراكز  الظاهرة بعزلة وُبعد  تفسري هذه 

الرتكية،  اللغة  تراجعا متواصال ملصلحة  اليونانية  اللغة  االقتصادي شهدت  االنفتاح 
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فكان قسم كبري من السكان األرثوذكس اليونانيني يتكلمون الرتكية وهم املعروفون 

بالحروف  الرتكية  اللغة  يكتبون  كانوا  الذين   )Karamanlidhes( بالقرامنليدس 

القرمنيل  لساللة  خاضعة  كانت  مناطق  من  يتحدرون  منهم  كثري  وكان  اليونانية، 

الرتكامنية )انظر الفصل 7(.

التفاعل البيزنطي-العثامين
من جهة أخرى، كان تحول أعداد كبرية من السكان إىل الدين اإلسالمي، والزواج 

املختلط، ونظام الغلامن والدفرشمة والرق، من العوامل التي ساعدت عىل تالحم 

القسم األكرب من السكان البيزنطيني مع األتراك الذين أصبحوا شعبا مختلط األعراق، 

مثلهم مثل اليونانيني والرصب واألرمن والبلغار. وذاب املسيحيون داخل املجتمع 

بواسطة  البيزنطية  العنارص  كثريا من  مبارشة  بصفة غري  أدمج  الذي  املسلم  الرتيك 

بدورها  متأثرة  األخرى  هي  كانت  التي  اإلسالمية  العربية  الحضارة  من  االقتباس 

فاملؤسسات  ومرص.  للمتوسط  الرشقي  والساحل  سورية  يف  البيزنطي  باملوروث 

 Jr.( والبيزنطية  والرتكية  اإلسالمية  العنارص  لهذه  تركيب جديد  مبنزلة  الرتكية هي 

.)Speros Vryonis, 1971, 463

كانت بالطات السالجقة والعثامنيني منفتحة باستمرار عىل التأثريات البيزنطية 

من خالل أربع قنوات:

- إقامة السالطني واألمراء من وقت إىل آخر يف بالط القسطنطينية أو نيقية.

اعتاد  كام  مسيحيات.  بنساء  واألمراء  والعثامنيني  السالجقة  السالطني  زواج   -

أمراء رامازان )Ramazan( وكارامان )Karaman( الزواج بنساء مسيحيات. وعىل 

العموم كان التأثري البيزنطي قويا يف بالط قونية.

- وجود أرستقراطيني مسيحيني )بعضهم اعتنق اإلسالم( يف بالطات السالطني 

واألمراء. ومن األمثلة عىل ذلك الغابرا )Gabras( الثالثة الذين أصبحوا وزراء 

لدى السالجقة.

مسيحية،  أصول  من  عادة  وهم  املليك،  الرقيق  أو   )gulam( الغلامن  نظام   -

وكانوا يخدمون يف البالط ويف اإلدارة ويف بعض قطاعات الجيش. ويف القرنني الخامس 

عرش والسادس عرش كان بعض الغلامن يحتفظون بذكريات من أصولهم املسيحية 
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جعلتهم يؤثرون بصفة أو بأخرى يف البالط أو املؤسسات التي كانوا ينتمون إليها 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 465-467(

نظام  كبري  حد  إىل  العثامنية،  العسكرية  اإلقطاعات  أي  التيامر،  نظام  ويشبه 

بداياته يف  السالجقة وهو اليزال يف  الذي وجده  البيزنطي   )pronoïa( »برونويا« 

عرش  الرابع  القرنني  يف  وجدوه  فقد  العثامنيون  أما  امليالدي،  عرش  الحادي  القرن 

والخامس عرش مكتمال يف منطقتي بيثينيا والبلقان. من جهة أخرى استعملت الدول 

الرتكية املختلفة كتبة من اليونان كانوا يف خدمة السلطان، كان بعضهم يعمل يف 

ما  وهذا  الرضائب،  مصالح  بها  تضطلع  التي  العقاري  الجرد  عمليات  يف  األقاليم 

الريفية األساسية لدى العثامنيني يف األناضول الغريب والبلقان  جعل بنية الرضيبة 

تتبع مبارشة النموذج البيزنطي. كام يظهر التأثري البيزنطي يف القطع النقدية التي 

 ،)Mengüchekid( واملنغوشكيون   ،)Danishmendid( الدنشامنديون  رضبها 

والعثامنيون.  والسالجقة،   ،)Ortokid( واألرطوقيون   ،)Saltukid( والسلتوقيون 

وكان منط رضب النقود يف كل هذه الدول يتميز بطابع مزدوج بيزنطي وإسالمي، 

بحيث نجد التمثيل النصفي املستدير للمسيح يف وجه من النقود ترافقه كتابات 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 471-473( باليونانية

ويف املجال االقتصادي يظهر التأثري املسيحي بوضوح يف الزراعة والتجارة والصناعات 

الحرفية واملالحة البحرية. وكان الفالحون اليونان واألرمن والسوريون يشكلون القاعدة 

الزراعية للدولة السلجوقية باألناضول. فبعد أن اعتنق هؤالء اإلسالم واختلطوا بالرحل 

األتراك الذين تحولوا إىل حياة االستقرار، أصبحوا يؤلفون السكان املشتغلني بالزراعة يف 

األناضول. وانتهج الحكام السالجقة والدانشمنديون سياسة اختطاف السكان املسيحيني 

الحياة  كانت  أخرى  جهة  من  االستيطانية)9(.   سياستهم  لخدمة  بالزراعة  املشتغلني 

املالحة  يف  مهاراتهم  نقلوا  الذين  األناضولية  السواحل  يونانيي  نشاط  مجال  البحرية 

وبناء السفن، إذ مل يبدأ اإليطاليون يف أداء دور يف هذا املجال إال بحلول القرن الخامس 

عرش امليالدي، ويدل عىل ذلك العدد الكبري من الكلامت الرتكية املقتبسة يف هذا املجال 

من اللغة اليونانية والتي تزايد عددها خصوصا منذ القرن السادس عرش.

أما املامرسات واملعتقدات والطقوس التي كانت أساس اإلسالم الشعبي الرتيك 

املختلط،  والزواج  اإلسالم،  إىل  املسيحية  من  التحول  حركية  إىل  جذورها  فتعود 
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العادات  فيه  تتحكم  حياة  مسار  يف  واملسلمني  املسيحيني  بني  اليومي  والتواصل 

القدمية، وميل طرق الدراويش الشعبية إىل االقتباس من التقاليد الدينية األخرى. 

ولعل أبرز ما يرمز إىل هذه االقتباسات متلك الكنائس واملباين واألديرة عىل نطاق 

واسع. وبني القرن الخامس عرش إىل القرن التاسع عرش جرى تبني قديسني منتمني 

إىل ديانة مختلفة، من قبيل القديس شاراالمبوس )Charalambos( عند املسلمني 

والويل حاجي بكتاش )Hadji Bektash( وبسيناسوس )Sinassus( عند املسيحيني. 

األناضول  داخل  جدا  منترشا  املسيحية  الدينية  السلطة  كرامات  يف  اعتقاد  وكان 

املسلم، وساد االعتقاد أن لألماكن املقدسة قدرات سحرية مفيدة أو مرضة. وقد 

بتأثري من  امليالدي  الثاين عرش  القرن  التعميد منذ  األناضول فكرة  اعتمد مسلمو 

األمهات األرثوذكسيات. وكان األتراك يزورون عذراء سوميال )Soumela( لتقيهم 

الحيوانية ذات  القرابني  انتقلت عادة تقديم  الكوارث. كام  الجراد وغريه من  رش 

الشعبية  الثقافة  إىل  البيزنطي،  املجتمع  يف  منترشة  كانت  التي  الوثنية  األصول 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 485-490( اإلسالمية

عىل املستوى الشكيل كان املجتمع الرتيك األناضويل مسلام، بحيث يحدد التالحم 

والحياة  الدولة  لبنية  الشكلية  األبعاد  كل  والدولة  اإلسالمية  الديانة  بني  الوثيق 

الثقافة الشعبية كانت بيزنطية إىل حد كبري، ومرد ذلك أنه منذ  الثقافية، غري أن 

املسيحيني.  السكان  من  األناضول  يف  األتراك  أخضعهم  الذين  الرعايا  كان  البداية، 

فكانت الحياة االقتصادية للسالجقة والعثامنيني تقوم عىل الفالحني وسكان املدن 

القروية،  والجامعات  الزراعة  يف  خصوصا  قويا  البيزنطي  التأثري  وكان  املسيحيني، 

وأيضا يف التقاليد الحرفية والتجارية يف املدن، غري أن هذه األخرية كانت مجاال متتزج 

فيه عنارص إسالمية حرضية متعددة. وكان لالستمرارية االقتصادية مع بيزنطة آثار 

مهمة يف بنية وإدارة الرضائب الرتكية. وأخريا، كان لهذا االندماج عىل نطاق واسع، 

والستمرار مجموعات من السكان املسيحيني آثار بالغة يف مناحي الحياة األرسية 

.)Jr. Speros Vryonis, 1971, 496( واملامرسات الدينية الشعبية الرتكية

لقد حطمت متطلبات املؤسسات السياسية والجبائية واإلقطاعية والدينية 

الرتكية األسس السياسية واالقتصادية واالجتامعية للحضارة البيزنطية يف األناضول 

والبلقان، لكنها أبقت عليها يف حيز وحيد هو الثقافة الشعبية. ومقارنة باألتراك 
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رائعة،  وعامرة  كالسيكية،  وموسيقى  غنيا،  شكليا  أدبا  طوروا  الذين  العثامنيني 

كان إنتاج رعاياهم املسيحيني ضعيفا ومنحرصا أساسا يف الفن الشعبي، بيد أن 

استمرار وجود كنيستهم مع ضعفها ونشأة طبقة فنارية، سمحا بظهور نسخة 

يف  األناضول خصوصا  يف  محدود  نطاق  بيد  القدمية  البيزنطية  للثقافة  متنوعة 

البلقان، وكانت تلك قاعدة قوية ارتكزت عليها جزئيا الثقافة الشعبية املسيحية 

)Jr. Speros Vryonis, 1971, 497(. لقد كانت أهم نتيجة للفتوحات الرتكية 

اإلسالمي  الدين  إىل  تحولوا  الذين  البيزنطيني  السكان  من  األكرب  القسم  إدماج 

أساسيا  مكونا  عنرصا  املندمج  البيزنطي  املجتمع  هذا  فكان  الرتيك،  واللسان 

مبارشة  خاضعة  تكن  مل  التي  املجتمعية  ولألبعاد  باألناضول  الشعبية  للثقافة 

لتعاليم الدين اإلسالمي.

األتراك: النموذج املجايل لشعب أورو-آسيوي يف الزمن الطويل
من أجل فهم السياق اإلقليمي الرتيك يجب الرجوع إىل إمرباطورية الرباري وإىل 

 S. De الحيز اللغوي الشاسع األورو-آسيوي الرتيك-املغويل. ويذكر ستيفان دو تابيا

)2005( Tapia، الذي رجع يف أبحاثه إىل أعامل ل. بازان )L. Bazin( )1986(، وأ. 

غوكالب )A. Gökalp( ورو )Roux( )1984(، أن »الظاهرة الرتكية« أو »النموذج 

الناطقة  الشعوب  فضاء  وهو  شاسع،  قاري  ولغوي  إثني  فضاء  بني  تجمع  الرتيك« 

بالرتكية، وفضاء الرحل املتميز بالحركة والطابع الجامعي للهجرات، وغلبة التقاليد 

اإلسالمية. ويتعلق األمر هنا بـ »حالة توسع لغوي بالغة األهمية« )ل. بازان(، تقوم 

عىل هجرات فتح تؤسس لدول إمرباطورية مستدمية أو عابرة تجتمع فيها إثنيات 

مختلفة ملتفة حول سالالت حاكمة متنافسة تركية أو مغولية. والساللة الوحيدة 

التي استمرت مدة طويلة هي الساللة العثامنية.

وقد تشكل الفضاء الرتيك األورو-آسيوي )من املحيط الهادئ إىل البحر املتوسط( 

قوي  تراتبي  بتنظيم  تتميز  مجزأة،  »مجتمعات  من  عام  ألفي  قرابة  مدى  عىل 

أنها قادرة إذا  وطابع عسكري غالب، وهي مجتمعات غري قادرة يف األساس بيد 

توافرت الظروف املساعدة )الظروف البيئية واالقتصادية والسياسية العامة، وبروز 

راقية«. بناء هياكل سياسية   شخصية جذابة، وظهور مرشوع جامعي قوي( عىل 
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)S. De Tapia, 2005, 350-351(. ومتثل ثقافة الحركة واستعامل املجال وفق منط 

عيش الرّحل جوهر الفضاء اإلثني-الثقايف الرتيك.

ميتد املسار املجايل والزمني لألتراك عىل مدى نحو 1500 عام، يخص 900 عام 

منها آسيا الصغرى أو األناضول، يف حني استمر املسار اليوناين عىل مدى نحو 2000 

عام، منذ حقبة املدن-الدول. هذا وقد عرف املسار الرتيك عرشة أشكال اجتامعية 

أو تتعلق بتنظيم الدولة واإلقليم )الشكل 4(. وتبني هذه األشكال أهم االنقطاعات 

وأبرز الكيانات اإلمرباطورية أو القومية، وهي تتفاعل مع الجوهر املركزي للشخصية 

الرتكية املؤلف من عنارص بنيوية ثالثة تضمن االستمرارية يف الزمن الطويل، ويتعلق 

األمر بالبنى االجتامعية العصبية والقبلية للرحل، والبنى اللغوية والثقافية )اللغة 

الرتكية ومعتقدات دينية تقوم عىل االقتباس من الديانات األخرى والتي غلب عليها 

بحروب  املرتبطة  املتجددة  املامرسات  وأخريا  الوقت(،  مرور  مع  اإلسالمي  الدين 

هذه  وكانت  واإلمرباطوريات(.  والسلطنات  )اإلمارات  السياسية  والبنى  الفتح 

تتميز  فهي  املختلفة،  التاريخية  الفرتات  طوال  باستمرار  البنيوية حارضة  العنارص 

بدميومة نسبية، وتالحمت مع أطر الدولة واألطر اإلقليمية التي تعكس من خالل 

تعاقبها حاالت قطيعة جذرية أو انقطاعات بسيطة.

 ويف األخري تظهر الدائرة الخارجية املثبتة يف )الشكل 4( أهم التأثريات الخارجية 

اإلمرباطوريات  من  املستمدة  السياسية  أو  العريب-الفاريس(،  )اإلسالم  الدينية 

النامذج  وتبني  الغربية.  واألوروبية  البيزنطية،  أو  املغولية  اإليرانية،  املجاورة: 

وخريطة   ،)5 الرقم  )الشكل  الرتكية  للظاهرة  الزمني-املجايل  والنموذج  املجالية، 

املسارات الزمنية املختلفة التي متثل املسار األورو-آسيوي لألتراك )الشكل 6(، توسع 

الفتوحات الرتكية يف الزمن الطويل من وسط آسيا إىل أوروبا الغربية، يف شكل أربع 

حلقات منو، وهي تعكس االنتشار املجايل الحايل لألتراك عرب القارة األورو-آسيوية.

 وخالفا للنموذج اليوناين، ال نجد هنا مجاال مركزيا ذا كثافة دميوغرافية مرتفعة 

يضطلع بدور مهد الثقافة والهوية يف الزمن الطويل، مياثل الدور الذي أداه حوض 

بحر إيجة بالنسبة إىل ليونان. فإذا كان األناضول يضطلع اليوم بهذا الدور، فإن تلك 

الظاهرة حديثة ترجع إىل القرن العرشين. وبدال من وجود نواة مركزية يف الزمن 

الطويل، يقوم املسار الرتيك عىل محور أورو-آسيوي ميتد من الرشق إىل الغرب عرب 
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الرباري، من آسيا إىل األناضول وإىل البلقان، وهو املحور الذي هاجرت عربه قبائل 

الرحل األتراك، وحققت فيه فتوحاتها طوال ألفية كاملة امتدت من القرن السابع 

إىل القرن السابع عرش.

وتوسع هذا املحور يف القرن العرشين عرب الهجرة االقتصادية ملا بني ثالثة وأربعة 

ماليني تريك، أصبحوا يشكلون اليوم »جالية تركية عابرة للحدود« يف الفضاء األورويب 

وليبيا(،  العريب  الخليج  وإمارات  )السعودية  للنفط  املنتجة  العربية  البلدان  ويف 

اقتصادية وأحيانا سياسية )طلب  ويتعلق األمر هنا بظاهرة هجرة بحتة دوافعها 

الفتوحات  أو  »الغزوات«  اللجوء(، وهي تختلف جوهريا من حيث طبيعتها عن 

التي حدثت يف املايض عرب الزمن الطويل )انظر الفصل 17(.

وأدت نهاية اإلمرباطورية العثامنية، التي كادت تسفر عن زوال الدولة الرتكية 

يف حد ذاتها، إىل عدة أحداث حربية عنيفة جدا )حروب البلقان والحرب العاملية 

الشكل )4(: املسار املجايل - الزمني لألتراك

اإليرانيون:

السغديون وإمرباطورية الفرس

الساسانيني اإلسالم العريب - الفاريس

اإلمرباطورية البيزنطية

الغزوات املنغولية

واملاملك الجنكيزخانية

فارس من الصفويني إىل 

القاجاريني من

)ق. 16 إىل 17 م(

منوذج الدولة القومية 

القوى العظمى املنترصة يف الحرب األوروبية الغربية

العاملية األوىل

إمرباطورية تيمورلنك

أثر العوملة

توروك حلف القبائل البدوية

األوغوز، جبني.. يف آسيا الوسطى

أوتوكني )ق. 5 إىل 7 م(

النطق بالرتكية

االقتباس الديني ذو الطابع 

اإلسالمي الغالب

فتوحات الفرسان الرماة

اإلمرباطوريات، السلطنات، 

اإلمارات

املوطن األصيل 

يف اآللتاي
الرتحال والبنيات القبلية

الشتات الكردي

شتات األقليات املسيحية

إمرباطورية 

السالجقة العظام

)ق. 11 – 13 م(

اإلمرباطورية العثامنية

)ق. 14 – 20 م(

الجالية الرتكية العابرة 

للحدود 

يف غرب أوروبا

قومية تركيا الفتاة

الدولة القومية الكاملية

تركيا

اإلمارات الرتكامنية 

الحدودية والتالية 

للسالجقة

)ق. 11 – 14 م(

سلطنة قونية

السلجوقية

)ق. 12 – 

منتصف 13م(

إمرباطوريات الرباري: دول

الويغور والغزنويني القاراخانيني 

)ق. 8 إىل 11 م(

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014
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األوىل والحرب اليونانية-الرتكية( كانت نتيجتها قيام دولة قومية تركية أضفت طابعا 

وطنا  يشكالن  باعتبارهام  الرشقية  وتراقيا  األناضول  أو  الصغرى  آسيا  عىل  مقدسا 

قوميا تركيا خالصا، مع نفي وجود أقليات غري مسلمة سنية أو غري ناطقة بالرتكية 

)انظر الفصول 8 و9 و10(. تلك هي الحلقة األوىل التي تتمثل يف املجال الذي تركز 

فيه بالتدريج خالل مدة زمنية طويلة السكان الناطقون بالرتكية بأعىل كثافة، وهم 

الشكل )5(: النموذج الزمني-املجايل لألتراك

امن
رتك

، ال
كازاك

، ال
وزبك

ن، األ
ذريو

جالية املهاجرين األتراك العابرة للحدود - شتات األكراد، رسيان تركيا، املهاجرون األ

ت
قو

ليا
ري، ا

شك
 الب

شوفاك،
غا، الت

ت الناطقة بالرتكية يف روسيا: تتار القرم، أتراك كازان والفول
األقليا

ان
إير

يو 
ذر

 - أ
ذربيجان

الدول القومية: كازاخستان، أوزبكستان، قرغيزستان، تركمنستان، أ

ية
امل

لك
ة ا

ولي
ض

ألنا
ة ا

ومي
 الق

ولة
ة - الد

سلجوقية - اإلمارات - اإلمرباطورية العثامني
سلطنة ال

ال

أقلية ناطقة بالرتكية يف الصني: ويغور إقليم شنجيان

محور رشق - غرب
ألحالف القبائل الرحل 

الناطقة بالرتكية، 
السلطنات – اإلمارات - 

اإلمرباطورية

املركز املتحرك عىل طول محور سبهي أوراسيوي رشق - غرب

املجال األناضويل حيث تركز السكان الناطقون بالرتكية تدريجيا

العامل اإلسالمي اإليراين - الرتيك يف آسيا الوسطى واألناضول

شعوب األطراف الناطقة بالرتكية

الجامعات العابرة للحدود، شتات املهاجرين الناطقني بالرتكية يف أوروبا والعامل
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اكتسبوا  الذين  أسالفهم  من  أو  الفاتحة  والرتكامنية  الرتكية  القبائل  من  يتحدرون 

السلطنة  كنف  الرتيك يف  واللسان  اإلسالمي  الدين  إىل  بتحولهم  الرتكية  شخصيتهم 

السلجوقية وبعدها اإلمرباطورية العثامنية، ويتعلق األمر هنا بالسكان الذين كانوا 

فيام مىض يدينون باملسيحية ويقيمون يف هذا املجال )الشكل 5(.

أما حلقة النمو الثانية فتتمثل يف الحيز الثقايف الشاسع اإليراين-الرتيك الناطق 

بالرتكية والذي تسود فيه الديانة اإلسالمية، وهو ميتد من البلقان إىل القوقاز 

الشكل )6(: الخريطة ذات األطر الزمنية املختلفة املجسدة للمسار األورو-آسيوي لألتراك املتحدرين 
من قبائل األوغوز، وأتراك تركيا، واآلذريني )ق. 7 – 20 م(.

إمرباطورية إيران 

السلجوقية

املحيط الهندي

الغزنويون

املحيط األطليس

أصفهان

القاهرة

اإلمرباطورية

العثامنية

مامليك 

مرص

األتراك 

األوغوز

البحر 

األسود

البحر 

األحمر

سلطنة الروم

طرابزون
بحر 

قزوين

بحر 

آرال

بغداد

الخليج العريب

البحر املتوسط
قونية

بلخ

كابول

موطن األتراك األوغوز األصيل )ق. 7-9 م(

الغزنويون)ق. 8-10 م(

األتراك السالجقة)ق. 10-12 م(

اإلمرباطورية العثامنية ابتداء من القرن 15م(

أقىص اتساع لإلمرباطورية العثامنية القرن 16م

السلطنة اململوكية)ق. 11-15 م(

مجال الهجرة الرتيك القرن 20م

حدود الجمهورية الرتكية)1923(

الفتوحات القدمية

الهجرات منذ 1960

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014
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عىل  قومية  دول  العرشين  القرن  أثناء  يف  فيه  نشأت  وقد  آسيا،  وسط  وإىل 

والتي أسست  اتبعها ستالني  التي  القوميات  انبثقت عن سياسة  اللغة،  أساس 

جمهوريات فدرالية ضمن االتحاد السوفييتي، وبعد انهيار هذا االتحاد اكتسبت 

هذه الجمهوريات صفة الدول املستقلة )أوزبكستان وقريغيزستان وتركامنستان، 

وكازاخستان وأذربيجان()10(.  

وتشمل الحلقة الثالثة سكان األطراف الناطقني بالرتكية الذين اعتنقوا اإلسالم 

واملوجودين يف مجاالت بعيدة والذين يشكلون أقليات يف روسيا: التتار يف شبه 

والياقوت  البشكري(،  التشوفاش،  كازان،  )أتراك  الفولغا  وشعوب  القرم،  جزيرة 

يف سيبرييا. إضافة إىل الناطقني بالرتكية من غري اآلذريني يف إيران، أو الناطقني 

بالرتكية يف أفغانستان، وهم متفرقون وليس لهم وضع قانوين خاص بهم، كام 

أنهم بعيدون عن املجال الناطق بالرتكية األكرث كثافة واملتمثل يف الحلقة الثانية.

الهجرة  بحركة  وارتبطت  العرشين  القرن  يف  تشكلت  الرابعة  النمو  حلقة 

نحو غرب أوروبا انطالقا من تركيا، وقد انبثقت عن هذه الحركة نشأة جالية 

تركية عابرة للحدود، ارتسمت داخلها جامعات من الشتات الكردي، والعلوي، 

والقرغيز  والرتكامن،  والكازاخ،  األوزبك،  املهاجرون  أما  اآلشوري-الكلداين.  أو 

تعد  ومل  متفاوتة.  األتراك  باملهاجرين  فعالقاتهم  آسيا  وسط  من  املتحدرون 

الهجرة الرتكية اليوم متجهة صوب أوروبا والدول الخليجية يف الرشق األوسط 

للنمو  تبعا  وأفريقيا  آسيا وروسيا  نحو وسط  يهاجرون  األتراك  بدأ  فقد  فقط، 

البناء واألشغال العمومية الرتكية أو الرشكات  االقتصادي الذي تشهده رشكات 

الرتكية الصغرية واملتوسطة، كام بدأت الهجرة الرتكية تتجه نحو العامل الجديد 

)أمريكا وأسرتاليا( غري أنها مازالت تقترص عىل أعداد قليلة مقارنة باملهاجرين 

 .)M. Bazin, S. de Tapia, 2012, 276-288( األوسط  والرشق  أوروبا  نحو 

بطابع مؤقت وغري متجذر  الجديدة  املجاالت  يتميز يف  الرتيك اليزال  فالوجود 

)انظر الفصل 17(.

وإىل جانب اليونانيني واألتراك، وهم أبرز الفاعلني يف الزمن الطويل، الذين 

توحدت آسيا الصغرى أو األناضول عىل أيديهم يف فرتات تاريخية مختلفة، يوجد 

خارج  من  أنهم  فمع  العاملي،  املستوى  عىل  أهمية  يقلون  ال  آخرون  فاعلون 
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املنطقة لكنهم قريبون منها جدا، وكان لهم تأثري معترب فيها يف مجاالت مختلفة 

الرشق،  يف  الفرس-اإليرانيون  هم  وهؤالء  وسياسية(،  وثقافية  ولغوية  )دينية 

يحتالن  أنهام  بيد  جغرافيا  انتشارا  أقل  شعبان  يوجد  كام  الجنوب.  يف  والعرب 

أطراف آسيا الصغرى، ونجحا يف االستمرار يف مواجهة جريانهم الذين مل يتمكنوا 

من استيعابهم أو حتى إدماجهم بشكل مستديم يف مجالهم القومي، وأولئك هم 

األرمن واألكراد. هذا ويجب علينا تحليل املسار التاريخي واملجايل لهؤالء الفاعلني 

وإخضاعه إىل منوذج يفرس الدور الذي يؤدونه يف هيكلة »املنطقة الوسطية«.
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إىل  العامل  شعوب  أقدم  من  اإليرانيون  يعد 

وبعض  والهنود  والصينيني  اليونانيني  جانب 

اإليرانيني  فتاريخ  األرمن؛  مثل  األخرى  الشعوب 

تعرضوا  عام،  وخمسامئة  ألفني  مدى  عىل  ميتد 

إىل  طويلة  قرونا  أحيانا  وخضعوا  للغزو،  خاللها 

وتركية  وعربية  يونانية  أجنبية  حاكمة  سالالت 

طريق  عن  بالزوال  مهددين  وكانوا  ومغولية، 

االندماج، غري أنهم استطاعوا االستمرار يف الوجود 

بشكل جدير باملالحظة، ومتكنوا من الحفاظ عىل 

حيزهم الثقايف املتميز.

توحيد  حركية  بانتظام  اإليراين  املجال  ُعرف 

تخللتها فرتات انقسام وترشذم، وقد وحدت هذا 

املجال »إمرباطوريات« إيرانية أو فارسية يف بعض 

تأثري الفرس-اإليرانيني شــعب 
الزمن الطويل

يف آسيا الصغرى

ملصلحة  الحكم  استتباب  َيُحل  »ومل 
عنارص تركية دون االنبعاث التدريجي 
ألمة إيرانية تضم رجاال كانوا يتقاتلون 
لغات مختلفة،  السابق، ويتكلمون  يف 
ديانات متباينة،  األصل  يف  ويعتنقون 
وينقسمون بني حرض وفالحني ورحل«

5
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املراحل التاريخية، بيد أن توحيد املجال اإليراين كان يف كثري من األحيان من فعل غري 

اإليرانيني من يونانيني وأتراك ومغول عىل وجه الخصوص. ويقوم املجال اإليراين عىل ثالثة 

أبعاد أساسية: بعد سيايس )الكيان اإلمرباطوري(، وبعد إثني لغوي )اللغات اإليرانية(، 

وبعد ديني )املزدكية ثم اإلسالم الشيعي(، وهو يقع عند التقاء فضاءين صاغتهام هذه 

تشكله  الذي  الخصيب  والهالل  العليا،  اإليرانية  بالهضبة  األمر  ويتعلق  الثالثة،  األبعاد 

واحات السفوح املحيطة بصحراء لوط )دشت لوت( وصحراء كوير )دشت كوير(، حيث 

اإلمرباطوريات  انتظمت  وقد  الشيعي.  املذهب  تتبع  السكان  من  غالبية  اليوم  توجد 

األربع التي حكمت هذا املجال، وهي: األخمندية، والساسانية، والصفوية، والقاجارية، 

حول ساللة حاكمة وإدارة مركزية قوية، يف حني أسس آخر شاهات إيران: رضا ومحمد 

رضا بهلوي، دولة قومية مركزية ناطقة بالفارسية داخل الحدود املوروثة عن القاجاريني، 

وحاوال توسيع تأثري إيران يف الحيز التاريخي لإلمرباطوريات القدمية. 

سيطر الفرس األخمنديون عىل آسيا الصغرى، وضموها إىل إمرباطوريتهم، وأسهموا يف 

تنظيم مجالها بواسطة نظام »الساترايب« )املقاطعات( الذي ظل معتمدا يف تنظيم األقاليم 

الهيلينستية والرومانية. عىل أن أبرز تأثري لألخمنديني يكمن يف السامح مبرور الغزاة الرحل 

املتحدرين من وسط آسيا )األتراك واملغول( عرب أراضيهم التي اتخذتها هذه الشعوب نقطة 

ارتكاز يف هجرتها نحو آسيا الصغرى والتي استمرت عىل مدى القرون الالحقة. 

وُتطرح هنا أسئلة جوهرية تخص عالقة إيران بآسيا الصغرى وسريورتها التاريخية 

اإليراين عنارص من  املجال  الغزاة يف هجرتهم عرب  يتملك  أمل  ييل:  فيام  إجاملها  ميكن 

سياق  يف  األتراك  يؤسس  أمل  الحكم(؟  وفن  واللغة،  اإلسالمي،  )الدين  املحلية  الثقافة 

التي متكنت  العثامنية  ثم  السلجوقية  البيزنطية، دولتهم  ثم  الرومانية  اإلمرباطوريتني 

الفاريس باتجاه الغرب والذي واجهته قبلها اإلمرباطوريتان الرومانية  التوسع  من صد 

عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  الصغرى  آسيا  ترتيك  حركية  أزالت  هل  وأخريا،  والبيزنطية؟ 

املوروث اإليراين باألناضول؟

اللغة
إن التعريف الوحيد الذي ينطبق عىل الشعب اإليراين يف الزمن الطويل جدا هو 

وقد  صغره.  منذ  اإليرانية  اللغات  إحدى  يتكلم  من  هو  فاإليراين  اللغوي:  التعريف 
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متلكت هذه اللغة عرب التاريخ شعوب أخرى أو أفراد، اتخذوها أداة لثقافتهم)1(. وعىل 

رغم املحافظة الكبرية التي تطبع اللغة اإليرانية، والتي تجعل من السهل عىل علامء 

اللغة تتبع أصل بعض الكلامت من القرن السادس قبل امليالد حتى اآلن، فإنها انقسمت 

إىل عدة لغات مختلفة متزامنة أو متعاقبة تجمع بينها قواسم مشرتكة، وهذا ما يسمح 

بتواصل الناطقني بها فيام بينهم مع بعض الصعوبة أحيانا. وتنتمي كل اللغات اإليرانية 

مجموعة  إىل  الكربى  املجموعة  هذه  وضمن  الهندو-أوروبية،  اللغات  مجموعة  إىل 

اللغات الهندو–إيرانية)2(. وتكتب اللغة الفارسية بالحروف العربية مع أنها ال تتناسب 

مع مناطق كلامتها، كام اقتبست اللغة الفارسية عددا كبريا من الكلامت العربية نظرا 

إىل تأثري اإلسالم والوجود العريب الطويل يف بالد فارس. وقبل ذلك أسهم البارثيون ثم 

الساسانيون يف بقاء اللغة الفارسية أو البهلوية )pehlevi( حية أمام اللغة اليونانية ومن 

بعدها العربية، وهام اللغتان اللتان كانت تستعملهام الطبقات املثقفة، حيث إن بقاء 

اللغة الفارسية يرجع الفضل األكرب فيه إىل أفراد الشعب البسيط يف القرى واملزدكيني 

.)J. P. Roux, 2006, 22 - 25( الذين قاوموا اإلسالم

وكان اإليرانيون يف بدايات تاريخهم يعيشون حياة الرتحال والرباري، وكانوا غزاة 

متمرسني يف ركوب الخيل، وقد سبقوا األتراك واملغول يف ذلك، وأسسوا طوال تاريخهم، 

دولة  اثنتي عرشة  نحو  والعرشين،  الحادي  القرن  إىل  امليالد  قبل  السادس  القرن  من 

إمرباطورية، حكمها مرات عدة فاتحون من غري اإليرانيني اندمجوا يف الثقافة اإليرانية. 

وكانت أوىل هذه الدول وأكرثها اتساعا اإلمرباطورية األخمندية التي تركت بصمتها يف 

الدول الهيلينستية، وبعدها يف التنظيامت اإلمرباطورية املتعاقبة: العربية أو الرتكية أو 

الفارسية، أي يف آسيا الصغرى.

 منوذج اإلمرباطورية الفارسية األخمندية
االستثنايئ  االتساع  األخمندية  الفارسية  اإلمرباطورية  يف  االنتباه  يلفت  ما  أول 

وضمن  إيجة.  بحر  وحتى  الدانوب  نهر  إىل  السند  نهر  من  متتد  كانت  إذ  لرقعتها، 

وبابل،  وليديا،  )ميديا،  مهيمنة  إمرباطوريات قدمية  أرايض  تحولت  اإلمرباطورية  هذه 

ومرص( إىل مقاطعات )ساترايب(، هي: مرص، وبابل، وباخرتيا )بلخ(، وميديا )إكباتان، 

هگمتانه...(. وقد حافظت ميديا دون غريها من البلدان الخاضعة عىل جاهها القديم، 
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ولعل ذلك يعود إىل صالتها السياسية والثقافية العريقة ببالد فارس، وتقلد امليديون 

دون غريهم من الشعوب الخاضعة املناصب العسكرية العليا.

مل تلغ اإلمرباطورية األخمندية إرث املجتمعات املختلفة التي أخضعتها، بل دمجته 

يف حركية بناء الدولة الجديدة الذي يتمحور حول السلطة غري املحدودة للملك الكبري 

الذي كان يخاطب »الشعوب واملدن وامللوك والحكام«. هذا ومل يحاول الفرس فرض 

لغتهم وديانتهم عىل هذه الشعوب املختلفة جدا، بل وضعت أيديولوجية جديدة كانت 

مبنزلة األسمنت بالنسبة إىل هذه الشعوب املتباينة، مع دور مميز للعنارص اإليرانية، 

ثم   ،)Ahura-Mazda( آهورا-مزدا  عبادة  عىل  الجامعة  األيديولوجية  هذه  وقامت 

.)Mithra( وميرثا ،)Anahita( آناهيتا

واألرستقراطية  للملك  املشرتكة  املصالح  التقاء  عىل  الحكم«  »ميثاق  تأسس 

الفارسية التي وصفها ب. بريان )P. Briant( )1996( بـ»الطبقة اإلثنية املهيمنة«، 

العطايا والخدمات،  تبادل  بامللك بعالقات غري متكافئة أساسها  التي كانت ترتبط 

بحيث كان كل كيان أرسي فاريس يحصل عىل إمكانية تقلد مناصب الحكم تحت 

إرشاف امللك الكبري، وكانت هذه الكيانات األرسية ترتكز بدورها عىل نخب محلية 

كان  وبهذا  والطقوس(.  واملعابد،  الساللية،  )السلطات  مختلفة  تنظيامت  ضمن 

أساس الحركية اإلمرباطورية هيمنة الفرس وتعاونهم مع الطبقات املهيمنة محليا. 

فقد ينتمي الزعامء إىل ثقافات متباينة، بيد أنهم كانوا يشعرون بأنهم فرس وفق 

املفهوم السيايس.

مجال شاسع ومركز متعدد األقطاب وسلطة متنقلة
ولغويا،  وثقافيا  إثنيا  الكبري  وتنوعه  رقعته  باتساع  اإلمرباطوري  املجال  متيز 

مركزه،  ويتكون  مأهوال،  عاملا  يعترب  كان  ما  مع حدود  تتطابق »حدوده«  بحيث 

كانت  التي  البالد  وهي  وإيالم،  وميديا  فارس  من  األثرية،  الكتابات  معظم  وفق 

تقع فيها املراكز القارة للحكم األخمندي، وهي: پاسارگاد )Pasargades(، وتخت 

هذه  وتتصل   ،)Suse( وشوش   ،)Ecbatane( وهگمتانه   ،)Persépolis( جمشيد 

العواصم بكل مقاطعات اإلمرباطورية بواسطة شبكة من الطرق امللكية التي كانت 

مبنزلة محاور عسكرية ومسالك مواصالت )الربيد املليك(، يف حني كانت املبادالت 
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التجارية متر عادة عرب الطرق النهرية والبحرية )نشاط شحن وتفريغ البضائع يف 

.)P. Briant, 1996, 192 - 196( )املوانئ

صالت  توحدها  التي  فارس-ميديا  كتلة  لإلمرباطورية  املركزية  النواة  كانت 

بالد  أي   ،)Arianè( بـ»آريانا«  يعرف  ما  الكتلة  تلك  ومتثل  ولغوية،  إثنية-ثقافية 

الشعوب املوصوفة باآلرية والتي ذكرها سرتابون )Strabon(. وبالنسبة إىل داريوش 

)Darius(، كانت بالد فارس التي يسكنها الفرس )أو ما يعرف بالبلد املليك: داهيو 

)dahyu(( تتبوأ مكانة مميزة، فهي مل تكن ملزمة بدفع اإلتاوة، وكان حاميها اإلله 

آهورا-مزدا. وكان الفرس يرشفون دون غريهم بالسري حول العربة امللكية يف محفل 

امللكية  السلطة  وكانت   .)P. Briant, 1996, 195( هريودوت  وصفه  كام  كرسى 

البيت  أفراد  من  اآلالف  يرافقها  دورية،  بصفة  آخر  إىل  مكان  تتحول من  متنقلة، 

 ،)Sardes( املليك يف مركز اإلمرباطورية أو يف مراكزها الواقعة يف األطراف: بابل، سارد

.)Bactres( باخرت ،)Memphis( منف

وقد أوجد داريوش نظام إتاوات فعاال جدا، ميول الخزائن امللكية، ويسمح بتسيري 

ويف  واإلمرباطوري.  الساليل  النظام  جديد  من  أسس  أنه  كام  اإلمرباطورية،  شؤون 

معظم الحاالت، كان الساتراب )حكام املقاطعات( مكلفني بجمع اإلتاوات املتعينة 

 .)P. Briant, 1996, 404( الخاضعة لسلطتهم )ethnè( عىل الشعوب أو اإلثنيات

واستلزم نظام اإلتاوات »اإلبقاء عىل البنى السياسية املحلية، أي االعرتاف بسلطة 

زعامء وقادة الشعوب املختلفة، والذين كانوا يوصفون بامللوك )قربص، وفينيسيا(، 

 ،)kômarques( والكومارك ،)ethnarques( وزعامء اإلثنيات ،)والحكام )بافالغونيا

وحكام املدن )اليونانية أو البابلية(. ويف أطراف اإلمرباطورية )التي يطلق عليها »تا 

إسخاتا« ta eskhata(، كانت الشعوب ملزمة بتقديم عطاء منتظم بدال من اإلتاوة 

أو الرضيبة، مام يجعلها مبدئيا أقل تبعية، وكان ذلك شأن الكولخيسيني، واإلثيوبيني، 

والعرب، والليبيني، والربقيني«.

امللك  أمام  مسؤوال  املقاطعة(  )حاكم  الساتراب  كان  اإلتاوة  لنظام  »ووفقا 

عن جمع اإلتاوات وتقدميها، وفق قيمة محددة إجامال، غري أنه من املرجح أن 

جمع  يف  »مدينة«  أو  »ملك«  أو  »حاكم«  كل  عىل  أيضا  تقع  كانت  املسؤولية 

بحيث  اإلجاملية،  اإلتاوة  من   )ethnos( شعبها  أو  شعبه  املفروض عىل  القسم 
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يوزع أو توزع العبء الرضيبي بني مكونات الجامعة التي ميثلها أو متثلها لدى 

.)P. Briant, 1996,423( .»السلطة الساترابية

الفاريس  املركزي  املجال  عىل  األخمندي  اإلمرباطوري  السياق  ارتكز  وقد  هذا 

النواة  هذه  وترتكز  كبرية،  مساحة  عىل  واملرتبع  وثقافيا،  إثنيا  املتجانس  وامليدي 

ويجب  الفارسية.  الثقافة  يف  املندمجة  أو  الفارسية  األرس  من  نخبة  عىل  املركزية 

ربط ظاهرة تعدد العواصم باإلقامات امللكية التي كانت موجودة يف الدول التي 

وأيضا  ومنف(،  وسايس،  وشوش،  وبابل،  وباخرت،  وسارد،  )هگمتانه،  أُخِضعت 

بالطابع املتنقل لسلطة امللك الكبري الذي يتنقل من عاصمة إىل أخرى. وحتى بعد 

تأسيس پاسارگاد، حافظت هذه العواصم القدمية عىل مكانة مميزة يف اإلمرباطورية 

الجديدة، وتحول بعضها إىل عواصم للمقاطعات )ساترايب(، فيام أصبح بعضها اآلخر 

مراكز سلطة تشمل مناطق شاسعة )سارد يف الغرب، وباخرت يف الرشق(، واُتخذت 

استمدت  وقد  وتخت جمشيد(.  وبابل، وشوش،  )هگمتانه،  ملكية  إقامات  أخرى 

واجتامعي-ثقايف  سيايس  تنوع  إدارة  عىل  قدرتها  من  قوتها  الفارسية  اإلمرباطورية 

كبري، مع املحافظة يف الوقت نفسه عىل وحدة ال جدال فيها محورها شخص امللك 

املطلقة  املركزية  السلطة  بني  التواصل  يرتكز عىل  كان  اإلمرباطوري  فالبناء  الكبري، 

املتمثلة يف امللك الكبري، وهي سلطة متنقلة بني العواصم القدمية، وسلطة الساتراب 

)حكام املقاطعات( الذين يستنسخون السلطة امللكية يف حيز أصغر.

بنية إقليمية مستدمية: ساترايب
من الثابت أن كلمة »ساتراب« التي تعني بالفارسية القدمية »حامي السلطة 

وكمبوجيه  )Cyrus( كوروش  امللكني  عهدي  عىل  مستعملة  كانت   )اململكة(«، 

للملك،  األول  الشخيص  املمثل  والساتراب هو  م(.  )Cambyse( )559–522 ق. 

يلتزم باتباع أوامر السلطة املركزية التي كان مسؤوال أمامها. ومل يؤد استحداث 

اليونانية،  املدن  له:  السابقة  السياسية  الكيانات  زوال  إىل  الساتراب  نظام 

الصغرية، والتي حافظت عىل قدر كبري  األناضول  والبابلية، وإمارات  والفينيقية، 

من االستقاللية برشط االلتزام بواجباتها العسكرية والجبائية )الرضيبة أو اإلتاوة(. 

الحاميات  أو  قامئة  كانت  التي  القالع  عىل  سلطتهم  بسط  يف  الساتراب  واعتمد 



147

تأثري الفرس-اإليرانيني...

العسكرية )P. Briant, 1996,76 - 78(، وكانوا يراسلون السلطة املركزية باستمرار، 

ويعمل معهم عدد كبري من األمناء والكتبة.

وكمبوجيه  كوروش  قرنني، من  أكرث من  األخمندية  اإلمرباطورية  استمر وجود 

)557–522 ق.م( إىل داريوش الثالث )330 ق.م(، وكان لها امتداد يف إمرباطورية 

والتنظيم  الدولة  بنى  يف  عميق  تأثري  لها  كان  كام  تعمر طويال،  مل  التي  اإلسكندر 

اإلقليمي يف املاملك الهيلينستية التي خلفتها، وخاصة مملكتي السلوقيني واآلتاليني، 

بحيث ميكن القول إن بنى الدولة التي أوجدتها ورسختها الساللة األخمندية ظلت 

حارضة عىل مدى نحو خمسة قرون، بل ميكن اإلقرار بأنها استمرت إىل حد كبري 

يف اإلمرباطورية البارثية  )Arsacides, Parthes()247 ق. م–224م(، ثم الساسانية 

)224–651م(، إذ شملت هذه اإلمرباطورية املجال املركزي نفسه لبالد الفرس الذي 

هيمنت عليه اإلمرباطورية األخمندية، من بالد الهند إىل وسط آسيا وحتى أرمينيا، 

وباستثناء آسيا الصغرى.

عليها  تقوم  التي  األساسية  الرشوط  أحد  األخمندية  الهيمنة  »استكملت 

اإلمرباطوريات: الهيمنة عىل كل األرايض ذات الكثافة السكانية العالية واألكرث 

حياة  عرفتا  اللتني  الرافدين  وبالد  مرص  وخاصة  املعروف،  العامل  يف  إنتاجية 

االستقرار منذ آالف السنني، وانحرص دورهام يف اإلنتاج وجباية الرضائب لفائدة 

أسياد أتوا من بالد أخرى«. ويضاف إىل هاتني املنطقتني املنتجتني الجهات الغربية 

 G. Martinez - Gros, 2014,( )آلسيا الصغرى )ليديا واملدن اليونانية الساحلية

املظفرة  باملقاومة  اصطدم  الشاسع  املجال  هذا  توحيد  استكامل  أن  49(. عىل 

اإلسكندر  إمرباطورية  لتنجح  م(،  ق.   479–490( الفارسية  الحروب  يف  لليونان 

الدول  املقدوين بعد ذلك يف توحيد هذا املجال، بعد أن أخضعت أو همشت 

اليونانية املختلفة، غري أن اإلسكندر مل يوفق يف مرشوع صهر الثقافة الهيلينستية 

الفضاء  التامسك عرب هذا  قدرا من  اليونانية  الحكامة  أوجدت  وإن  الرشق،  يف 

موت  بعد  وحدتها  فقدت  اإلمرباطورية  أن  رغم  وعىل  الشاسع.  الجيو-سيايس 

اإلسكندر، فإن قوة الصالت التي ربطت بني الجانبني انبثقت عنها ثقافة مشرتكة 

تضم األجزاء املتوسطية والرشق-أوسطية لهذا الحيز الذي أصبح يعرف بالعامل 

.)A. L. Pierris, 394 - 396( الهيلينستي
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الساللة الساسانية )223–652م(
استمر حكم الساللة امللكية الساسانية أربعة قرون، تعاقب فيها عىل الحكم 

الرومان، والكوشان،  قرابة ثالثني ملكا، قضوا وقتا طويال يف رصاعهم مع جريانهم: 

واألرمن. وكان شابور األول )241–272م( أكرث هؤالء امللوك شهرة، إذ نجح يف أرس 

اإلمرباطور الروماين فالرييان )Valérien( يف إديسا )أورفة(، ومتكن من االستيالء عىل 

.)J. P. Roux, 2006, 195 - 197( بيشاور عاصمة الكوشان

كانت  مقاطعات  إىل  قبلها،  األخمندية  مثل  الساسانية،  اإلمرباطورية  قسمت 

القريبة منها من املركز تحت السلطة املبارشة للملك بواسطة تولية أفراد من األرسة 

امللكية عليها، أما املقاطعات البعيدة فكان يحكمها الساتراب. هذا وال نعرف الكثري 

عن هذه البنى اإلدارية وأهم املدن يف اإلمرباطورية، لكن اليشء املؤكد هو اإلبقاء 

عىل نظام الساترايب القدمية، وامتداد اإلمرباطورية الساسانية إىل القسم الرشقي من 

آسيا الصغرى. وكان الحكم املليك مركزيا إىل حد كبري، ويستند إىل إدارة محكمة 

.)J. P. Roux, 2006, 208 - 210( اتخذها العرب فيام بعد منوذجا لتنظيم دولتهم

إىل  أعادت  فقد  أرثوذكسيا،  مزدكيا  الحاكمة  الساللة  إىل  الديني  االنتامء  كان 

كانت  كام  مزدا.  بآهورا  تساويها  وكادت  املتميزة،  مكانتها  آناهيتا  الكربى  اإللهة 

توجد يف إيران ديانات أخرى: املانوية، واليهودية، واملسيحية، وكانت هذه األخرية 

ديانة األرمن والبيزنطيني، أي أعداء اإلمرباطورية، ومع ذلك تشكلت كنيسة إيرانية 

نسطورية يف منطقة قطيسفون ببالد الرافدين، يرأسها جاثليق )متقدم األساقفة(، 

ويرشف عىل شؤونها خمسة ميرتوبوليت وثالثون أسقفا. وقد أحدثت ثورة اجتامعية 

مدعومة من امللك قباد )Kavadh( )488–531م( حربا أهلية سببت فوىض كبرية، 

 J. P. Roux,( تبعها حكم ذو طابع ديكتاتوري أدت فيه الكنيسة املزدكية دورا مهام

الذي  )531–579م(  )أنوشريوان(  األول  امللك كرسى  وُيعترب   .)2006, 203 - 204

نجح يف تقويم أمور اململكة أبرز امللوك يف التاريخ الساساين.

قام املجتمع الساساين، وريث املجتمع األخمندي، عىل إثنية أفقية أرستقراطية 

إثنية موسعة ذات  د. سميث )1986(، وهي  أ.  أربع طبقات(، وفق مفهوم  )من 

التي  األخرى  والديانات  اإلثنيات  من  كبريا  عددا  تشمل  وغامضة،  رخوة  حدود 

كان لها ملوكها الخاضعون مللك امللوك. وقد توارث هذا املجتمع أساطريه ورموزه 
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الحاكمة  الطبقات  التي حافظت عليها  التقاليد اإليرانية  وذكرياته وقيمه بواسطة 

ذات الثقافة املزدكية )الزرادشتية(، وتربز هذه التقاليد يف عامرة املعابد والقصور، 

واألدب الديني، واللغة، والبنى األرسية األرستقراطية والعادات.

إيران تحت الحكم العريب
يف  نجح  مثلام  برسعة  وجوده  فرض  من  متكن  عاملي  بعد  ذو  دين  يوجد  ال 

ذلك الدين اإلسالمي، ومل تنترش لغة بالرسعة التي انترشت بها اللغة العربية، ومل 

هذا  تفسري  وميكن  اإلسالمية.  الحضارة  بها  تشكلت  التي  بالرسعة  حضارة  تتبلور 

القوتني  كاهل  أثقلت  التي  الضعف  ونقاط  بالنواقص  كبري  إىل حد  الباهر  النجاح 

هاتان  كانت  فقد  والساسانيني.  البيزنطيني  لإلسالم:  التصدي  بإمكانهام  كان  اللتني 

السلطتان تضغطان عىل الرعايا بالرضائب الثقيلة، وتضيِّقان عىل حريتهم الدينية، 

ومل تكن جيوشهام املكونة من املرتزقة قادرة عىل الدفاع الفعال عنهام. كام أضعفت 

اإلمرباطوريتني حرب طويلة دامت خمسة وعرشين عاما )602–627م(. أما العرب 

الذين مترسوا عىل فنون القتال يف الحروب الداخلية التي كانت متزقهم قبل اإلسالم، 

فقد كانوا مدفوعني بالحرب املقدسة )الجهاد( والرغبة يف نيل الجنة املوعودة، وكانوا 

مبنزلة املحررين للمسيحيني واليهود أوال، ثم املزدكيني. ومل يكن العرب املسلمون 

يفصلون بني األبعاد الدينية والسياسية واالجتامعية، فهي بالنسبة إليهم كل ال يتجزأ 

ويؤسس لحضارة قوية أصيلة عربية تتقبل اقتباس عنارص من الحضارات السابقة 

لها، وخاصة حضارة إيران، إذ أصبحت هذه األخرية إقليام من أقاليم اإلمرباطورية 

اإلسالمية األموية الشاسعة، فيام اعتنق القسم األكرب من النخب اإلدارية الساسانية 

.)J. P. Roux, 2006, 251 - 260( اإلسالم بهدف الحفاظ عىل مكانتهم االجتامعية

اعتمدتها  التي  والفنية  السياسية  النامذج  الفارسية  اإلمرباطورية  وفرت 

عاصمتها  أسست  التي  العباسية  الدولة  قيام  بعد  خاصة  اإلسالمية،  اإلمرباطورية 

وزراء  كان  م،  و803   775 وبني  اإليراين.  املجال  من  قريبا  762م  العام  يف  بغداد 

الخليفة العبايس من الفرس، وكذلك الشأن بالنسبة إىل معظم جنود حامية العاصمة. 

وكان ينظر إىل الفرس عىل أنهم أصحاب مهارة يف مامرسة فن السياسة، وتعربت 

النخبة الفارسية مؤقتا )من القرن الثامن إىل القرن العارش امليالديني(، غري أن الهوية 
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الفارسية ظلت حارضة يف حضن اإلسالم الكالسييك. ومع أن العرب كانوا يعتربون 

الفرس أجانب، فإن دورهم كان كبريا كنخبة مثقفة وكتاب. وبعد كسوف طويل 

اسرتجعت اللغة اإليرانية مكانها مجددا، يف وقت فقدت فيه سورية ومرص وتونس 

والعراق لغاتها األصلية، وأصبحت عربية اللغة والهوية أيضا. وكان النظام العبايس 

بصبغته امللكية البحتة الذي تحكمه طقوس صارمة، يعمد إىل تقليد ما كان سائدا 

يف إيران الساسانية. عىل أن اإلمرباطورية اإلسالمية رسعان ما تفككت نتيجة اتساعها 

الكبري )J. P. Roux, 2006, 261-267(. وبني 820 و840م، فرض األتراك أنفسهم 

كأبرز عصبية داخل اإلمرباطورية، يف حني احتفظ العرب بحقهم املطلق يف الخالفة.

 

إيران تحت الهيمنة الرتكية
 فتح الرتيك طغرل باي )Toghrul Beg( إيران، واعتنق اإلسالم بفعل عالقته 

البويهي،  امللك  الشيعي  حاميه  من  وبتأثري  ببغداد  العباسية  بالخالفة  املبارشة 

وأحاط نفسه بإيرانيني كّلفهم إدارَة شؤون دولته، وجعل اللغة الفارسية اللغة 

البيزنطيون. ويف  مقدمتهم  الكفار، ويف  الجهاد ضد  ذلك  بعد  ليعلن  الرسمية، 

العام 1055م استقبله الخليفة يف بغداد التي طرد منها البويهيني، وحصل عىل 

التي  )1059م(  أصفهان  عىل  واستوىل  والغرب،  الرشق  ملك  السلطان،  لقب 

اتخذها خلفاؤه عاصمة لهم.

يف  أباه  ورث  الذي  باي  تشاكري  ابن  1073م(   –  1063( آرسالن  آلب   خلف 

إىل  يده  عىل  تحولت  التي  إيران  إمرباطورية  حكم  يف  باي  طغرل  ه  عمَّ خراسان، 

كبري  مبساعدة  الفعيل  ومنظمها  مؤسسها  كان  إذ  العظام،  السالجقة  إمرباطورية 

واحتل  أرمينيا،  عىل  استوىل  أن  وبعد  1092م(.   –  1018( امللك  نظام  وزرائه 

القبائل  فيه  كانت  وقت  يف  1064م(،   –  1048()Ani(وآين  )Erzerum( أررضوم 

الرتكامنية تنترش يف آسيا الصغرى، قاد آلب آرسالن معركته الحاسمة يف ماالزغريت 

)Malazgirt( )مانزيكرت Manzikert( يف العام 1071م، التي أرس فيها اإلمرباطور 

البيزنطي، وفتح أبواب األناضول أمام األتراك. وبعد فرتة قصرية، بدأت آسيا الصغرى 

تتخذ بالتدريج طابعا تركيا، بعد أن فتح السالجقة إيكونيون التي تحولت إىل قونية 

والتي أسسوا فيها سلطنة الروم.
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الناطقني  الرحل  توافد  بفعل  اإليراين  العامل  يف  واللغوي  اإلثني  الوضع  تغرّي   

يف  السالجقة  ونجح  امليالديني.  والثاين عرش  الحادي عرش  القرنني  أثناء  يف  بالرتكية 

إعادة توحيد جزء من العامل اإلسالمي ميتد من سورية إىل آسيا الوسطى، وأعادوا 

وعىل  القدمية،  العصور  إلمرباطوريات  مشابهة  إيران  يف  كبرية  إمرباطورية  تشكيل 

فإن  األتراك،  من  أفراد جيشها  معظم  وأن  تركية  كانت  الحاكمة  الساللة  أن  رغم 

الفارسية،  اإلدارية  ونظمها  الفارسية،  بلغتها  واقعها  يف  إيرانية  كانت  اإلمرباطورية 

وثقافتها اإليرانية الغالبة، مع وجود تأثريات عدة منشؤها مناطق الرباري اآلسيوية 

أو املجاالن البوذي والصيني. وتربعت إمرباطورية السالجقة العظام يف عهد مليك 

شاه )1090م( عىل مساحة متاثل مساحة إمرباطورية الفرس األخمنديني وإمرباطورية 

.)J. P. Roux, 2006, 316-318( اإلسكندر املقدوين، باستثناء البلقان ومرص

 كانت الطبقات املرشفة عىل شؤون اإلدارة يف السلطنتني السلجوقيتني )السالجقة 

العظام، وسلطنة الروم )قونية(()3(، تتكون أساسا من اإليرانيني الذين كانوا يف القرن 

الثاين عرش امليالدي مهاجرين وافدين من خراسان وشامل غرب إيران وحتى أصفهان 

)C. Cahen, 1968, 224(، »حتى إن األناضول الرتيك صار ملجأ لإليرانيني الفارين من 

اعتداءات الخوارزميني ثم الغزو املغويل، فكان امتدادا لحضارة إيران التي احتضنها؛ 

الذي مل يكن فيه األتراك سوى طبقة  العريب  العامل  تامة مع  القطيعة  يف حني كانت 

.)C. Cahen, 1968, 302( .»أرستقراطية عسكرية مل تتأقلم قط مع الظروف املحلية

 كانت التأثريات اإليرانية قوية يف سلطنة الروم السلجوقية التي استقطبت عددا 

كبريا من اإليرانيني الفارين من الغزو املغويل. ويذكر كلود كاهني يف موضعني أهمية 

الوجود اإليراين: »فمن املسلم به أن التاريخ يظهر حاالت كثرية من التفاعل الرتيك-

 )C. Cahen, 1968, 257( .»الفاريس، يف وقت مل يحدث فيه قط تفاعل تريك-عريب

)4( كام أن املذهبني الشيعي والسني تعايشا يف أثناء تلك الفرتة يف آسيا الصغرى، قبل 

أن يعمد الصفويون إىل هيكلة املذهب الشيعي يف القرن السادس عرش)5(، يف حني 

كان التأثري العريب أقل حضورا من نظريه اإليراين يف آسيا الصغرى، وانحرص أساسا يف 

.)C. Cahen, 1968, 349( الجانب الفقهي

السلكان  إذ كان  إثني وتاريخي لألدوار،  بتقاسم   لقد حدث ما ميكن وصفه 

الذين  الحرض  السكان  عن  أجانب  وهم  الحرب  رجال  يقودان  الكردي  أو  الرتيك 
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العريب الذي يضمن مصالح األغلبية  الخليفة  إليها  التي ينتمي  يشكلون األغلبية 

الحرضية العربية مبعاضدة رجال الدين. وكانت لغات السلطة تصنف إىل طبقتني: 

»فاإلمرباطورية  )الرتكية(،  عسكرية  وطبقة  والفارسية(،  )العربية  حرضية  طبقة 

السلجوقية التي جمعت بني السلطان الرتيك والوزير الفاريس، أبقت عرب مؤسساتها 

التي سبقتها«.  العباسية  الدولة  الذي كان سائدا يف  التصور اإلثني-السيايس  عىل 

)G. Martinez-Gros, 2014, 178-179(

الغزوات املغولية: اإليلخان والتيموريون
 بعد الغزو املغويل األول يف 1219–1220م عىل عهد جنكيز خان، الذي قاده 

السلطة   )Khubilaï( اعتىل خوبيالي  )Ögödeï( )1230–1243م(،  أوغوداي  ابنه 

املغولية العليا يف بكني يف العام 1259م، وُقّسمت اإلمرباطورية املغولية إىل أربع أمم 

أو خانات، هي: الصني )اليوان(؛ آسيا الوسطى )الجاغاتاي( )Djaghataï(؛ وروسيا 

)العصبة الذهبية أو كيبتشاك )Kiptchak((.؛ وإيران )اإليلخان(. وقد حكم اإليلخان 

إيران ما بني 1253 و1336م، ويف أثناء ذلك انترش اإلسالم بني املغول أنفسهم.

لهم،  تابعني  الروم وجعلوهم  املغول هيمنتهم عىل سالجقة سلطنة   فرض 

وبدال من القضاء عىل حكمهم، فرضوا عليهم اإلسهام يف نفقات جيشهم. وترسخت 

العالقة مع إيران بتحول آسيا الصغرى إىل الثقافة اإليرانية التي شهدت انتشارا 

قونية وسيفاس  بنيت يف  السلجوقية، حيث  للسلطنة  األخرية  السنوات  كبريا يف 

راقية، واستفادت هذه  وآماسيا مساجد ومدارس وأرضحة وخانات ذات عامرة 

املدن من فتح الدولة اإليلخانية للطرق التجارية التي وحدت بني آسيا الصغرى 

.)C. Cahen, 1957, 520-521( وإيران

 وبانتهاء حكم اإليلخان، انفصلت آسيا الصغرى عن إيران التي انقسمت 

إىل عدة دول مستقلة تخضع اسميا لخان من الساللة الجنكيزخانية. ونتج عن 

انقسام إيران انكامش اقتصادي وثقايف مل يدم إال خمسة وأربعني عاما، بيد أنه 

شجع تيمورلنك عىل غزو البالد التي عّمت فيها الفوىض حتى ظهور هذا الرجل 

الذي ُحرّف اسمه إىل تيمورلنك، وهو من   )Timur leng( لنغ القوي: تيمور 

الناطقني بلغة تركية، زعم لنفسه نسبا مغوليا أرجعه إىل جنكيز خان)6(. لتصبح 
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ويف  الخراب،  الرُّحل  األتراك  أحدث  الغرب  ففي  لألتراك:  مجددا  تابعة  إيران 

الرشق أوجد األتراك املستقرون بفضل ثقافتهم الراقية بعضا من أهم إنجازات 

يهيمنون عىل بالد  إيرانيون  الذي كان فيه  الوقت  الحضارة اإلسالمية. هذا يف 

الهند من نهر السند إىل نهر الغانج.

بالرتكية يف أذربيجان وأرمينيا ورشق  الناطقة  القبائل   ويف هذه األثناء، كانت 

األناضول تعيش يف دائرة مغلقة خارجة بشكل شبه كيل عن رقابة السلطات الدينية 

الرسمية السنية، وهذا ما أبقى عىل كثري من معتقداتها التقليدية التي وجدت تقبال 

من املذهب الشيعي. وكانت هذه القبائل معارضة للدولة العثامنية، وتشتيك من 

دفع رضائب ثقيلة، ومل تكن أكرث ميال للرتكامن، مام جعلها تحبذ منارصة الصفويني، 

وقد أطلق عىل هذه الفئة اسم كيزيل باش )Kizil Bach( أي الرؤوس الحمراء ألن 

أفرادها كانوا يلبسون عاممات حمراء، وبالتدريج ُأطلقت هذه التسمية عىل كل 

أتراك آسيا الصغرى الذين يتبعون نحال خارجة عن اإلجامع.

 

الصفويون )1501 – 1722م(
 أعلن الشاه إسامعيل املظفر نفسه شاها عىل إيران يف العام 1502م، واتخذ 

بسط  ثم  العام 1501م،  باكو يف  احتل  قد  وكان  لدولته.  دينا  الشيعي  املذهب 

فارس  عىل  استوىل  التايل  العام  ويف  تربيز،  ودخل  أذربيجان،  كل  عىل  سيطرته 

والعراق والهضبة اإليرانية كلها، فتأسس بذلك حكم الساللة الصفوية، وتبلورت 

مملكة فارس التي شملت معظم األرايض اإليرانية أو التي كانت إيرانية خالل 

مر  عىل  اململكة  هذه  لتتقلص  الصغد،  وبالد  خوارزم  باستثناء  األخرية،  األلفية 

القرون األخرية، ففقدت أفغانستان، وتعترب إيران الحالية وريثتها املبارشة. هذا 

ومل يؤسس اإليرانيون هذه الدولة ومل يحكموها، فقد ظل األتراك يشكلون الطبقة 

الحاكمة فيها ملدة طويلة)7(. وواجهت األرسة الصفوية التي حكمت إيران حتى 

القديم، مقاومة األوزبك يف  السلجوقي  املجال  إعادة تشكيل  1722م، وحاولت 

تبسط  مل  إنها  بحيث  )1514م(،  األناضول  يف  والعثامنيني  )1512م(  آسيا  وسط 

سيطرتها، عىل رغم بريق ثقافتها، إال عىل »عامل رخو من الواحات املتفرقة تحيط 

.)G. Martinez-Gros, 2014, 142( .»بها قبائل متمردة ناطقة بالرتكية
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 ومل يحل استتباب الحكم ملصلحة عنارص تركية دون االنبعاث التدريجي ألمة 

إيرانية تضم رجاال كانوا يتقاتلون يف السابق، ويتكلمون لغات مختلفة، ويعتنقون 

سمحت  وقد  ورحل.  وفالحني  حرض  بني  وينقسمون  متباينة،  ديانات  األصل  يف 

شخصية إسامعيل شاه، بإيجاد لحمة بني مختلف مكونات الفسيفساء اإليرانية. 

وكان الكيزيل باش الذين انترصت عليهم الدولة العثامنية يف معركة تشالديران 

 )Çaldiran()1514م(، أكرث قربا من اإليرانيني الشيعة االثني عرشية املنترشين 

يف الهضبة اإليرانية.

 وقد رأى إسامعيل شاه وحاشيته أن املذهب الشيعي، أفضل وسيلة لتوحيد 

قد  تكن  مل  كثرية  للدولة، ونرشوه يف رشائح  دينا  الشيعي  املذهب  فأعلنوا  البالد، 

البلد  وأصبحت  الشيعي،  املذهب  بسبب  إيران  توحدت  وبذلك  بعد،  اعتنقته 

سمحت  قوة  التوحد  هذا  يف  ووجدت  رسميا،  إليه  يدعو  الذي  الوحيد  اإلسالمي 

بني  الجامعة  اللحمة  طابع  املقاومة  واتخذت هذه  الجريان،  مبقاومة هجامت  لها 

أمام  الدينية  وحتى  واللغوية  اإلثنية  االختالفات  حدة  فخّفت  املختلفة،  العنارص 

رضورة تكوين جبهة للدفاع عن البالد. فاألذريون، وهم إيرانيون ناطقون بالرتكية، 

اعتنقوا املذهب الشيعي؛ وُرّحلت املجموعات القبلية الكردية التي كانت تدافع عن 

السلطة الصفوية ضد العثامنيني يف الغرب إىل خراسان يف الشامل الرشقي لحامية 

الهضبة  يف  املتجذرة  والفارسية  الشيعية  إيران  أما  األوزبك.  مواجهة  يف  الحدود 

اإليرانية فقد تعززت وحدتها بسبب التامسك القوي الذي فرضه الحكام الصفويون، 

.)B. Hourcade, 2010, 50( عىل رغم بعض االختالفات اإلثنية

عىل  متزامنني  هجومني  من  إيران  الصفوي  العرش  عباس  الشاه  اعتالء  أنقذ   

إىل حدود 1576م،  الرتاجع  العثامنيني عىل  أجرب  فقد  والرشقية،  الغربية  حدودها 

واتفق مع اإلنجليز عىل طرد الربتغاليني من هرمز )1622م(. كام كانت له سياسة 

داخلية وثقافية فعالة ومتميزة جدا، فقد قرر يف العام 1598م نقل عاصمته من 

العثامنيني إىل أصفهان الحارضة السلجوقية القدمية،  تربيز املعرضة كثريا لهجامت 

وجعل منها أجمل مدينة يف البالد.

انصهار  عن  املنبثقة  العثامنية  الحضارة  يف  اإليراين  الثقايف  التأثري  وتواصل   

الروم بقونية  القارامانية وورثت سلطنة  التي ازدهرت قبلها يف اإلمارة  الحضارات 



155

تأثري الفرس-اإليرانيني...

عرب إماريت كاسامتوين )Kastamouni( و»الخروف األبيض« )Ak Koyunlû(. »فقد 

املتصوفة  فكان  واإليراين...  العريب  باملوروث  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  ثقافتها  ظلت 

نطاق واسع،  الفارسية عىل  اللغة  أصنافهم يستعملون  باختالف  والرواة  والشعراء 

وظل األدب الرتيك منحرصا أساسا يف الرتجامت، وكانت أهم مواضيعه التصوف أو 

باللغة  البطوالت اإليرانية والعربية أحيانا؛ وعادة ما يتصور األدباء أعاملهم  رواية 

قبل  من  فهمهم  دون  أحيانا  يحول  مام  الرتكية،  باللغة  يدونوها  أن  قبل  اإليرانية 

.)C. Cahen, 1957, 545-546( .»معظم مواطنيهم

 

اإلصالحات والتحديث بواسطة التأثري األجنبي: من القاجار إىل بهلوي
إيران، واكتفى  بناء وحدة  أعاد كريم خان )1750 – 1779( حاكم شرياز   

بدور الويص عىل العرش )الوكيل(، واستغل أحد أعوانه وهو آغا محمد القاجاري 

موته ليبسط سلطته عىل إيران، وبعد أن أعلن نفسه شاها عىل إيران يف طهران 

يف العام 1787، أسس الساللة القاجارية )1787 – 1925( ذات األصول الرتكامنية، 

القوى  لتدخل  عرضة  وأصبحت  بطيئة،  انحطاط  مرحلة  إيران  دخلت  وبذلك 

البالد.  حدود  رسم  يف  دور  لهام  كان  اللتني  وإنجلرتا  روسيا  خصوصا  األجنبية 

 )Anglo-Iranian Oil Company( وعززت رشكة البرتول اإلنجليزية-اإليرانية

الهيمنة اإلنجليزية عىل االقتصاد املحيل. عىل أن الشعور القومي بدأ يتبلور لدى 

رجال الدين الشيعة الذين دعموا صغار الفالحني يف قضية احتكار تجارة التبغ 

الذي منح يف العام 1890 للربيطاين تالبوت )Talbot(، كام ظهر هذا الشعور لدى 

املثقفني اإليرانيني املنفيني يف إسطنبول.

إنجليزي-رويس  اتفاق  ُأبرم   ،1906 العام  يف  أوال  دستورا  الشاه  أقر  أن  وبعد   

يف  رويس  نفوذ  منطقة  مناطق:  ثالث  إىل  إيران  مبوجبه  قّسمت   ،1907 العام  يف 

الشامل، وأخرى إنجليزية يف الجنوب، ومنطقة محايدة يف الوسط. ويف العام 1925، 

اعتىل الحكم يف طهران رضا شاه بهلوي مؤسس األرسة البهلوية، وكان حداثيا اتخذ 

عىل  جزئيا  معتمدا  ملكية  قومية  دولة  لبناء  واجتهد  له،  منوذجا  كامل  مصطفى 

املنشآت  وإقامة  العلمنة،  باتجاه  كثرية  إصالحات  وبدأت  الكاميل،  الرتيك  النموذج 

القاعدية الصناعية وشبكة مواصالت، وكان الفضل فيها لهذا امللك الذي اضطر إىل 
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التنازل عن العرش يف العام 1941 ملصلحة ابنه، يف وقت كانت فيه البالد خاضعة 

الحتالل اإلنجليز والروس. 

 ويف عهد محمد رضا شاه، أوصلت حركة شعبية إىل السلطة الدكتور مصدق 

الذي بادر بتأميم البرتول قبل أن ُيعزل يف العام 1953 يف خضم أزمة عاملية حادة. 

ومل تكن محاوالت اإلصالح التي قام بها الشاه فعالة بالقدر الذي يسمح بامتصاص 

الغضب وروح التمرد التي انترشت بني الطبقات الوسطى والشعبية، وأدت يف األخري 

إىل تقويض حكمه الذي كان يعاب عليه قربه من القوى الغربية، وهذا ما حققته 

رجال  طبقة  عليها  تهيمن  إسالمية  جمهورية  لتتشكل   ،)1979( اإلسالمية  الثورة 

الدين الشيعة )املاليل(، وما كاد يحلُّ العام 1980 حتى اندلعت حرب طويلة مع 

عراق صدام حسني )1980 – 1988( الذي مل ينجح يف محاولته فصل األقلية العربية 

الحدودية بخوزستان عن إيران، بل كانت نتيجة حربه عكسية بحيث أسهمت يف 

ترسيخ رشعية الجمهورية اإلسالمية.

 

استمرارية القطب الفاريس-اإليراين يف الزمن الطويل
التاريخية  االستمرارية  عىل   )1951(  )René Grousset( غرويس  روين  رّكز 

املتمّيزة للقطب الفاريس-اإليراين: »فإحدى خصائص إيران كونها موطن إحدى أقدم 

حضارات العامل، فقد تجددت حضارتها مرارا وتكرارا عىل مدى خمسني قرنا، مام 

يضفي عليها قدرة مدهشة عىل االستمرار، فقوة وإشعاع الحضارة اإليرانية جعالها 

تدمج، عىل شاكلة الحضارة الصينية، كل األجانب الذين وفدوا إىل أرضها يف موجات 

الغزو: السالجقة، املغول، الرتكامن. ويف كل مرة، وبفضل إشعاعها، جددت الثقافة 

القرن  يف  والبويهية  السامانية  النهضة  ذلك  تثبت  كام  وحيويتها،  شبابها  اإليرانية 

العارش، والنهضة الصفوية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، والنهضة البهلوية 

يف القرن العرشين«.

 وكانت هذه اإلمرباطورية عىل الدوام يف منأى عن اإلثنيات املختلفة، ومل ترتدد 

يف التهجري القرسي لجامعات سكانية بكاملها من الداخل إىل حدود اإلمرباطورية، 

فالفسيفساء اإلثنية املعارصة ترجع جزئيا إىل هذه التحوالت املفروضة. وقد ضمنت 

هذا  متاسك  املختلفة،  السالالت  عرب  بامللك  املرتبطة  األرستقراطية  الكربى  امللكية 
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العقاريني  املالك  كبار  من  شبكة  مبنزلة  »فهي  اإلثنيات:  املتعدد  الشاسع  املجال 

إقليمية  مساحات  لهم  ُأقطعت  الذين  والضباط  واملوظفني  البالط  من  املتحدرين 

إلغاء االمتياز املمنوح يف أي وقت، مام يجعل  الذي ميكنه  الحاكم  بإرادة  شاسعة 

هؤالء املالك خاضعني متاما للسلطة املركزية وغري مكرتثني بأحوال سكان إقطاعاتهم«. 

)X. de Planhol, 1993, 498(. من جهة أخرى، وكرد فعل عىل الفتح العريب، تبلور 

الجديدة عىل  الفارسية  اللغة  باملوازاة مع تطور  اإليرانية  الهضبة  شعور قومي يف 

أنقاض اللغة البارثية القدمية. ويف القرن الحادي عرش، تبلورت بني جبال زاغروس 

وآسيا الوسطى وحوض السند ثقافة فارسية متجانسة كانت نتيجة عكسية للفتح 

العريب اإلسالمي ومبنزلة رد الفعل القومي الذي تبعه، ونجحت هذه الثقافة فيام 

.)X. de Planhol, 1993, 503( بعد يف مقاومة الغزوات الرتكية املغولية

 ويف تطور متأخر نسبيا )القرن السادس عرش(، متثلت إيران هويتها يف املذهب 

الشيعي، وكان ذلك نتيجة حركيتني اثنتني: بناء جهاز دولة بحضور إقليمي يقوم عىل 

السلك الديني الشيعي التابع للدولة، و»أيرنة« هذا الجهاز تحت حكم الصفويني. 

واستقطبت األماكن املقدسة التي تضم أرضحة أبرز األمئة الذين يعتربون وسطاء بني 

البرش والله، الحياة الدينية اإليرانية منذ العهد الصفوي، وأصبحت أماكن يقصدها 

العراق. كام  والنجف وسامراء يف  إيران، وكربالء  وأردبيل يف  الحجاج: مشهد وقم 

توجد أماكن عديدة أقل أهمية موزعة عرب كامل القطر اإليراين، ُتعقد فيها تجمعات 

كربى كل سنة، وُيدفن األموات يف مقابرها، كام أنها أصبحت مراكز للتعليم الديني 

تكون أفراد »املال« الذين ينترشون يف كامل إيران.

 جعلت اللحمة الدينية الشيعية األذريني الناطقني بالرتكية أكرث ارتباطا بالدولة 

الناطقني  الفرس  الذي مييزهم عن  اللغوي  اإلثني  اإليرانية، وغطت عىل شعورهم 

إيران،  يف  الحاكمة  السالالت  كل  كانت  امليالدي  العارش  القرن  فمنذ  باإليرانية، 

أو مغولية  تركية  العام 1925م، سالالت  منذ  التي حكمت  بهلوي  باستثناء ساللة 

متشبعة بالثقافة اإليرانية املكتوبة منذ ألف عام، كام أن األتراك الشيعة )األذريني( 

مل يتصوروا قط وجودهم خارج إيران. وعّمق تأسيس الجمهورية اإلسالمية )1978 – 

1979( متثل إيران لهويتها يف املذهب الشيعي، بحيث تقوم أيرنة األقليات الشيعية 

األجنبية عىل إدماجها سياسيا تحت سلطة اإلمام.
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نتيجة  كانت  مدن  شبكة  عىل  ويرتكز  اإليرانية،  الهضبة  يف  إيران  قلب  يقع   

يف  متعاقبة  عواصم  بناء  يف  ومتثلت  عام،  ألف  من  أكرث  استمرت  متدرجة  حركية 

خضم تاريخ مضطرب، غري أن تغري العواصم يجب أال ينسينا »ثابتا أساسيا: وهو أن 

إيران ُحكمت عرب األزمنة انطالقا من الهضبة العليا، خصوصا حافتها الشاملية، فهي 

التي يقوم عليها وجودها السيايس، ومنها وحدها ميكن السيطرة  القاعدة الصلبة 

عىل إيران«. )X. de Planhol, 1993, 522(. فقد كانت هذه الهضبة عرب الزمن 

الطويل حاضنة للثقافة اإليرانية والقلب الثابت للدولة.

 

األسلمة واأليرنة
 كيف ميكن تفسري مقاومة الثقافة اإليرانية للغزوات والفتوحات الرتكية عىل 

االستمرار  عىل  القدرة  هذه  نفهم  وكيف  األناضول؟  قبل  لها  تعرضت  أنها  رغم 

والتجدد التي مّيزت الدول والثقافات »اإلقليمية« يف إيران وأفغانستان، يف الوقت 

الذي زالت فيه الثقافة الهيلينية واليونانية-الرومانية عىل املدى الطويل من آسيا 

الصغرى حيث كان الترتيك شامال؟

ارتكزت عىل حضارة  إيران  أن   )494 –  481 ،1993( بالنهول  دو  كزافييه  َيعترب   

زراعية قدمية تطورت عىل مدى زمني طويل، وقامت عىل طبقة فالحية تحكمت يف 

تقنيات الري يف السفوح الجافة للكتل الجبلية بواسطة حفر أروقة باطنية ُتعرف يف 

الطبقة  هذه  وكانت  بـ»الكريز«.  وأفغانستان  إيران  ويف رشق  بـ»القناة«  إيران  غرب 

القدمية، مستعصية  العصور  االستقرار منذ  املعارف، وشهدت  اكتسبت  التي  الفالحية 

عىل الرحل الفاتحني األتراك، فعىل رغم الخراب الذي أحدثته الغزوات الرتكية-املغولية 

أصفهان  مثل  الكربى  الواحات  ظلت  االستقرار،  حياة  يف  كبري  تراجع  إىل  أدى  والذي 

الوجود، وهذا خالفا لألناضول حيث كان  صامدة بفضل ثقلها، واستحال محوها من 

النمط الزراعي مختلفا جدا وال يعتمد إال نادرا عىل نظام الري، وكانت زراعات الكروم 

منطقة  يف  به  املعمول  الزراعي  النظام  وفق  األمطار  عىل  تعتمد  والحبوب  والزيتون 

البحر املتوسط«. ويف مواجهة االضطرابات الناجمة عن غزوات الرحل، تطورت الحضارة 

الزراعية اإليرانية يف بيئة أكرث جفافا، وتجذرت فيها بقوة، فكانت أكرث استقرارا مقارنة 

 .)X. de Planhol, 1993, 486( .»مبنطقة األناضول عىل رغم بيئتها األكرث مالءمة
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 دخل األتراك بأعداد كبرية إىل الهضبة اإليرانية أواخر القرن العارش امليالدي، 

وكان البلد آنذاك قد تحول منذ ثالثة قرون إىل الدين اإلسالمي، وأصبح من املراكز 

الكربى للثقافة اإلسالمية، تغلب عليه اللغة الفارسية، إذ كان عدد السكان العرب 

البالد، يف حني كان األتراك، وهم  الحارة قليال يف  املتأقلمة مع الصحاري  بجاملهم 

من رحل أعايل آسيا الداخلية بصحاريها الباردة، أكرث قابلية للتأقلم خصوصا بفضل 

أن  وبعد  الباردة.  الرباري  تعودت  التي  باخرت(  )جامل  السنامني  ذات  جاملهم 

اعتنق األتراك اإلسالم، اكتسبت السالالت الرتكية التي استقرت يف الهضبة اإليرانية 

سياسية  ثقافة  قونية(  سلطنة  )سالجقة  األناضول  يف  أو  والسالجقة(  )الغزنويون 

اللغوي الرتيك  الفارسية نتيجة االحتكاك باإليرانيني، وكان االقتباس  باللغة  وبالطية 

من الفارسية يفوق بكثري االقتباس الفاريس من الرتكية، ومل ترتِق اللغة الرتكية إىل 

مكانة لغة األدب والقرص إال بعد زمن طويل وبالتحديد يف العهد الصفوي.

اإليرانية هجرت  املدن  أن  نالحظ  السابقة،  التاريخية  الفرتات  إىل  وبالرجوع   

يف زمن مبكر مواقعها األصلية يف قمم الجبال والتالل عىل شاكلة األكروبول والتي 

جعلت منها قصورا معلقة، فقد نزلت هذه املدن إىل السهول حيث موارد املاء التي 

ميكن استعاملها يف ري الواحة املتصلة باملدينة، وشهد هذا النمط انتشارا كبريا يف 

اإليرانية،  للواحات  املتميز  العيش  أسلوب  إىل  األتراك  »وانجذب  الساساين.  العهد 

والتي  الكثرية،  والبساتني  القنوات  تتخللها  التي  املدن  هذه  يف  ضالتهم  ووجدوا 

 X.( .»كانت مياهها وخرضتها مالمئة مليلهم إىل امللذات البسيطة وحياة التقشف

األتراك  تأثر  اإليرانية  املدن  استقرارهم بهذه  de Planhol, 1993, 493(. ونتيجة 

»حتام بثقافة مارست قوة اإلدماج التي تتمتع بها عليهم بشكل كامل، وهنا يكمن 

 X. de Planhol,( اإليرانية«.  الثقافية  للمقاومة  املفرسة  الرئيسة  األسباب  أحد 

494 ,1993(. أما يف آسيا الصغرى، فقد تجنب األتراك االستقرار يف املدن اليونانية 

املقامة يف القمم، وأسسوا مدنهم إىل جانبها يف السهول غري بعيد عن مصادر املاء، 

وكانت نتيجة هذا الفصل املكاين استحالة حدوث تفاعل ثقايف بني األتراك والسكان 

السابقني لهم بالزخم نفسه الذي شهدته إيران.

فالسلك  الشيعي،  باملذهب  مرتبطة  األيرنة  ظاهرة  أصبحت  فقد  اليوم  أما   

الديني الشيعي السامي الذي يتكون يف أغلبيته من اإليرانيني، ال يفرّق بني املذهب 
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بني  لها  الداعمني  أكرث  البالد  تجد  إيران  وخارج  اإليرانية.  األمة  وقضايا  الشيعي 

الشيعة العرب يف العراق ولبنان وإمارات الخليج وبني الشيعة الناطقني بالفارسية 

يف كل من أفغانستان وباكستان والهند وبني شيعة أذربيجان الناطقني بالرتكية، وهم 

األكرث مواالة إليران، بحيث ميكن القول بأن منطقة النفوذ اإليرانية أساسها املذهب 

الشيعي القائم عىل سلك ديني منتظم وليس عىل الراديكالية اإلسالمية أو عىل لغة 

 .)A. Roy, 1990( إيرانية مشرتكة

 

املسار املجايل-الزمني لإليرانيني
شهدها  التي  االنقطاعات  أهم  عن  إجاملية  فكرة  التايل  البياين  الرسم  يعطي 

القطب الفاريس-اإليراين )13 وحدة سياسية أو دولة بني القرن السادس قبل امليالد 

الشكل )7(: املسار املجايل-الزمني لإليرانيني

إمرباطورية 

األخمنديني

ق. 6 - 4 ق. م

إمرباطورية اإلسكندر، 

السلوقيون

ق. 4 ق. م - 2 م

إمرباطورية البارثيني 

واألرزاسيني

ق 2 - 3 م

إمرباطورية 

الساسانيني

)ق. 2 - 7 م(

الخالفة العباسية

العربية - الفارسية

ق. 8 - 10 م 

اإلمارات اإليرانية

الصفرية، السامانية، البويهية

ق. 9 - 10 م

السلطنة الرتكية 

السلجوقية

 ق. 11 - 12 م

إيلخانة املغول

التيموريونق. 13 - 14 م

ق. 15 - 16 م

اإلمرباطورية 

الصفوية

ق. 16 - 18 م

ساللة القاجاريني

ق. 18 - 20 م

ساللة بهلوي 

ق. 20 م

الجمهورية 

اإلسالمية

ق. 20 - 21 م

الشتات

اللغة الفارسية أو 

اإليرانية

خصوصية وقوة الحياة 

الدينية:

املزدكية، املذهب 

الشيعي

البناءات 

اإلمرباطورية 

املتعاقبة

الفتح 
العريب

الغزوات

الرتكية

الغزوات

املغولية

املذهب الشيعي

إنجلرتا

اليونان - املقدونيون

اإلسالم

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014



161

تأثري الفرس-اإليرانيني...

والقرن العرشين(، وعن أهم عنارص استمراريته )اللغة ومتيز الحياة الدينية وتعاقب 

البنى اإلمرباطورية للدولة( )الشكل 7( 

الطويل،  الزمن  ضمن  املندرج  العاملي  الشعب  منوذج  اإليرانيون  ميثل 

والذي شهد خمسة تأثريات خارجية رئيسة كانت سببا يف االنقطاعات الكربى 

يف سريورته التاريخية: أولها اإلمربيالية اليونانية-املقدونية الوافدة من الغرب، 

واإلمربيالية العربية التي حملت معها اإلسالم واندفعت من الجنوب، والغزوات 

الرتكية، وبعدها الغزوات املغولية ومنشؤها الرشق، وأخريا اإلمربيالية الربيطانية 

والغربية عموما اآلتية من الغرب. ومام ُيالحظ قدرة املجال اإليراين عىل إدماج 

التأثريات األجنبية املتنوعة التي جلبها الفاتحون واستوعبها الشعب اإلمرباطوري 

اإليراين الذي نجح عىل الدوام يف إعادة تشكيل ذاته سياسيا مع املحافظة عىل 

يونانية  نواة هويته، حتى إن كان قادته يف معظم األحيان من أصول أجنبية 

وعربية وتركية ومغولية.

الشكل )8(: خريطة املسارات الزمنية املختلفة للمجال اإليراين والتأثري اإليراين
)من القرن السادس قبل امليالد إىل القرن العرشين(

تراقيا

ليديا

بيزنطة

البحر األسود

)البونط األوكسيني(

فريجيا
البونط

أرمينيا

بحر قزوين

)البحر الهاريكاين(

بحر آرال

)بحرية أوكسيس(

كبادوكيا
قيليقية

سورية بالد بابل

بالد السغد

باخرتيا

آراكوسيا

بارثياآريا

تخت جمشيد

فارس
شوش

اكتبان

ميدياهريكانيا

جيدروسيا

بابل

بالد العرب

دمشق

ليبيا

مرص

الخليج 

العريب

طيبة

املحيط الهندي

صور

البحر املتوسطقربص

سارد

مقدونيا

البحر

األحمر

اإلمرباطورية الفارسية األخمندية )ق. 6-4 ق.م(

مجال التأثري

اإلمرباطورية الساسانية يف 620م

اإلمرباطورية الصفوية يف 1722م

إيران الحالية

األنهار

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014

 Georges Duby, «Grand Atlas historique», 2008, Pierre Lecoq, «les Inscriptions de la Perse achémide», Gallimard, 1997 املصادر: 



162

من آسيا الصغرى إىل تركيا

النموذج املجايل-املكاين للهوية اإليرانية
يف الوسط نجد املجال املشرتك لكل اإلمرباطوريات املتعاقبة منذ اإلمرباطورية 

األخمندية وحتى الدولة القومية اإليرانية الحالية )الشكل 8(، ويتعلق األمر مبجال 

متغري االمتداد تحتل مركزه الهضبة اإليرانية التي كانت عرب الزمن الطويل القلب 

الذي متحورت حوله التحوالت اإلقليمية التي ميَّزت كل األنظمة اإلمرباطورية االثني 

عرش التي تعاقبت منذ القرن السادس قبل امليالد وحتى اآلن. 

وقد شهد دور املجال املركزي املتمثل يف الهضبة اإليرانية استقرارا واستمرارية 

قّلام نجد لهام مثيال. وتضم الحلقة األوىل حول هذا املجال املركزي األقاليم املرتبطة 

تاريخيا ولغويا بفارس أو إيران يف كل من رشق األناضول وآسيا الوسطى وأفغانستان 

والقوقاز )أذربيجان( وحتى غرب باكستان )الشكل 9(.

 وتشمل الحلقة الثانية األقاليم الشيعية املنتمية إىل مجموعات إثنية مختلفة 

وخاصة العربية منها، يف كل من العراق وسورية ولبنان والخليج العريب )البحرين، 

شيعة منطقة األحساء(، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران بسبب املذهب الشيعي 

الذي يشجع عىل أيرنة هذه األقليات، ليس عىل املستوى اللغوي أو الثقايف، بل يف 

نطاق ديني وسيايس. ويف األخري تحيط باملركز حلقة ثالثة خارجية تشمل جامعات 

أمريكا  الغربية وخاصة  أوروبا  بلدان  العرشين يف  القرن  انترشت يف  التي  الشتات 

باستثناء  األوسط  الرشق  بلدان  معظم  يف  أيضا  الجامعات  هذه  وتوجد  الشاملية، 

الجزيرة العربية. كام تضم الهند جامعة فارسية كثرية العدد تعود أصولها إىل هجرة 

الزرادشتيني الذين فّروا أمام الفتح العريب يف القرن السابع امليالدي.

اإليراين،  للوجود  العاملي  البعد  األربع  النمو  بحلقات  النموذج  هذا  ويؤكد   

العرشين  القرن  يف  ليصبحوا  األورو-آسيوي  الشعب  وضع  من  انتقلوا  فاإليرانيون 

شعبا عامليا يندرج يف الزمن الطويل.

 

اإلرث اإليراين يف األناضول: العلويون والشيعة األتراك
آسيا  وبتأثريه يف رشق  اإلثني  باستقراره  متميزا  قطبا  الفرس-اإليرانيون   شكل 

الصغرى. وبينام اضطرت السالالت الرتكية-املغولية التي تعاقبت عىل حكم إيران 

إىل تقبُّل وحتى االندماج يف الثقافة اإليرانية التي شهدت حركات انبعاث عديدة، 
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نجح األتراك يف ترسيخ وجود متني لهم يف األناضول عىل حساب اليونان البيزنطيني. 

التأثريات  هذا وال ميكن فهم وضع آسيا الصغرى من دون أن نأخذ بعني االعتبار 

اإليرانية املختلفة التي صاغت بنى هذا اإلقليم من األخمنديني إىل السالجقة، ومن 

اإلمرباطورية الفارسية حتى سلطنة الروم )قونية(، وتظهر هذه التأثريات خاصة يف 

اقتباس اللغة الرتكية كثريا من مفرداتها من اللغة الفارسية. وقد حافظت املنطقة 

الحدودية الرشقية لألناضول عىل استقرار مدهش يف املستويات الصغرى، يف حني 

الشكل )9(: النموذج الزمني-املجايل لإليرانيني

 البارسية(
شتات أمريكا الشاملية - أوروبا الغربية - الهند )الجالية

ليمن
 - ا

حرين
- الب

 - لبنان 
املجاالت الشيعية تحت التأثري اإليراين: العراق - سورية

ن(
ستا

وش
)بل

ن 
ستا

باك
 - 

ن(
ستا

جيك
رشقي )األكراد( - آسيا الوسطى )أفغانستان – طا

سكوثيون - األناضول ال
ال

املجال الفاريس أو اإليراين

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014

املجال املركزي متغري األبعاد يف الزمن البعيد

املجال املرتبط بفارس أو إيران تاريخيا   ولغويا

منطقة التأثريات الدينية والسياسية

الشتات عرب العامل
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ورصاعات  قطيعة  منطقة  فهي  األوسع،  املستوى  عىل  متاما  مستقرة  غري  كانت 

والصفويون  البيزنطيني،  والسالجقُة  الروماَن،  فيها  الساسانيون  واجه  متجددة 

التطرق  العثامنيني، بحيث تكون من املتعذر دراسة حالة آسيا الصغرى من دون 

إىل الحضور، أو باألحرى التأثري اإليراين املتجدد يف الزمن الطويل، ويف هذا السياق 

Çepni/( باش(  الكيزيل  أو  )التشبني  الحمراء  الرؤوس  اعتبار جامعات  ميكن  أال 

Kizilbach( والعلويني إىل حد ما ظواهر معارصة لتأثريات إيرانية قدمية يف آسيا 

الصغرى )A. Gokalp, 2011, 9-15(؟ 

 يف القرن السادس عرش تحالفت قبيلة من الرحل الرتكامن يف رشق األناضول 

ُتعرف بالتشبني أو الكيزيل باش مع الشاه إسامعيل مؤسس الدولة الصفوية، وكان 

هو أيضا تركامنيا، جعل املذهب الشيعي دينا لدولته. وعندما انهزم الشاه إسامعيل 

أمام العثامنيني يف تشالدران )1514م(، تعرضت القبيلة ملجازر من طرف العثامنيني 

 ،)333-E. Massicard, 2005, 332( الذين رّحلوها بعد ذلك إىل غرب األناضول

العثامين  املركزي  للحكم  األوىل مناهضا  األناضول منذ أصوله  التشيع يف  ما يجعل 

املدافع عن اإلجامع السني)8(.

 أما العلويون )الذين ينتسبون إىل اإلمام عيل)ض( ابن عم وصهر النبي محمد 

)ص( فهم يشكلون جامعة عقائدية تجمع بني معتقدات دينية مختلفة، معظمها 

شيعي بيد أن بعضها سابق لإلسالم مثل املعتقدات األناضولية املحلية أو ما حملته 

قبائل األوغوز الرتكامنية معها من وسط آسيا، بحيث يتميز العلويون بتنوع كبري 

يف الطقوس واملعتقدات، وأنشأوا معابد خاصة بهم يف املدن تعرف بـ»جيميفي« 

 F. Bilici,( البكتاشية  الزوايا  العلويني  بتمّلك  ذلك  حدث  ما  وعادة   ،)cemevi(

العبادة  أماكن  يف  والنساء  الرجال  بني  االختالط  اعتبار  وميكن   .)139-2013, 136

)»جيم« cem(، ورشب الخمر، ولعب املوسيقى، والرقص يف أثناء أداء الطقوس خرقا 

أو رفضا لتعاليم اإلسالم)9(. وتضم جامعة العلويني الجامعة بني معتقدات متباينة 

واملخالفة للمذهب السني السائد ما بني 10 و20 يف املائة من سكان تركيا حاليا، 

ما يجعلها مامثلة عدديا لألكراد، وهي تشهد منذ مثانينيات القرن العرشين وعيا 

بهويتها مل تشهده من قبل، بيد أن انتشار أفرادها يف كامل ربوع القطر الرتيك حرمها 

من وزن انتخايب وحضور مامثل ملا يتمتع به األكراد املوجودون بكثافة يف مناطقهم.
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 ومن مظاهر التأثري التاريخي اإليراين، احتفال األكراد، كام يف إيران والعراق، 

هذا  ظل  أن  وبعد  السنة.  رأس  عيد  وهو  مارس(   newroz( )21( نوروز  بيوم 

العيد مغيبا نسبيا يف تركيا، عمل عىل التعريف به مثقفون قوميون أكراد جعلوا 

هذا  وتأكد  العرشين،  القرن  من  الثاين  العقد  نهاية  منذ  القومي  عيدهم  منه 

ُتقام  مناسبة  نوروز  أصبح  حيث  العرشين،  القرن  ستينيات  منذ  خاصة  التوجه 

األفراد عىل  إقدام بعض  الرتكية، ومنها  للدولة  مناهضة  تظاهرات سياسية  فيها 

التظاهرات قمع عنيف من  يتبع هذه  بالنار )1984(، وعادة ما  أنفسهم  حرق 

طرف الدولة يسبب أحيانا سقوط عرشات الضحايا املدنيني )1992(. وقد تبنى 

وأصبحوا  ميالد عيل،  يوم  منه  أوال، حيث جعلوا  أملانيا  يف  اليوم  هذا  العلويون 

يحتفلون به كل عام )E. Massicard, 2005, 141-144(، يف الوقت الذي تحاول 

نية نزع الطابع املعارض عن االحتفال بهذا اليوم وجعله  فيه السلطات الرتكية السُّ

محل إجامع وطني، حيث أضفت عليه صفة التقليد الرتيك القديم الذي ُأرجعت 

.)nevruz( )أصوله إىل آسيا الوسطى )نفروز

 هذا وقد درس كزافييه دو بالنهول )1997، 153 – 157( الظاهرة العلوية 

يف الريف الرتيك، ووضع خريطة النتشارها، ويتضح من هذه الخريطة أن القرى 

أحيانا معزولة ومتفرقة،  ما تكون مختلطة )سنية-علوية(، وتكون  قليال  العلوية 

بني  التمييز  ميكن  بحيث  املتكتلة،  القرى  من  مجموعة  تشكل  أخرى  وأحيانا 

إيجة  املطلة عىل بحر  الساحلية  املناطق  القرى: ففي  اثنني النتشار هذه  منطني 

يف   3 إىل   2( العلويني  عدد  يقل  كيليكيا،  إىل  مرمرة  بحر  من  املتوسط،  والبحر 

املائة من إجاميل السكان( الذين يعيشون يف هذه املناطق حياة عزلة قامئة عىل 

الرتحال وشبه الرتحال )يوروك( )Yürük(، وميارسون نشاطا محددا )النجارون أو 

الشتاء،  الساحلية يف  السهول املنخفضة  تاهتاجي Tahtaci(، وهم ينترشون عرب 

الجهات  القليل يف هذه  الصيف. وميكن تفسري عددهم  الجبلية يف  الغابات  ويف 

بهجرة الكثري منهم إىل إيران نهاية القرن السادس عرش بعد أن أعلن الصفويون 

املذهب الشيعي دينا لدولتهم. وقد استطاع التاهتاجي املحافظة عىل وجودهم 

بفضل نشاطهم املتميز املرتبط بغابات جبال طوروس. أما يف األناضول الشاميل 

عرشات  أو  قرى  عرش  تضم  قروية  تكتالت  يف  العلويون  تجمع  فقد  والرشقي 
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عن  البعيدة  الجبال  يف  القروية  الكثافة  هذه  تكون  ما  وغالبا  املتجاورة،  القرى 

مركز السلطة اإلمرباطورية، وظل هؤالء الفالحون متشبثني بأرضهم يعيشون عىل 

هامش السلطة السنية اإلمرباطورية العثامنية.

ُيعرتف بوجودهم،  ُيْعَتربون منشقني عن اإلسالم، مل  العلويني كانوا  أن   ومبا 

العثامين.  »املّلة«  نظام  يشملهم  ومل  شؤونهم،  تنظم  مؤسسات  لهم  توضع  ومل 

وقد احتفظت ذاكرة العلويني الجامعية بذكريات ثوراتهم والقمع الذي تعرضوا 

يجعلهم يف حالة معارضة  الطائفة،  إىل  باالنتامء  قوي  وأبقوا عىل شعور  له)10(، 

دامئة للسلطة القامئة. وألنهم كانوا أساسا من سكان الريف والرحل الذين تحولوا 

إىل حياة االستقرار، أسهم العلويون بشكل كبري يف حركة الهجرة الريفية، وتفرقوا 

يف املراكز الحرضية الكربى حيث تعذر عليهم التجمع يف أحياء خاصة بهم. وبعد 

االنقالب العسكري يف العام 1980، ُحِظر نشاط اليسار واليسار املتطرف اللذين 

كانا يضامن عددا كبريا من املناضلني العلويني، فأصبحت املعارضة العلوية محصورة 

يف تظاهرات خاصة بالطائفة هدفها إبراز الخصوصيات اإلثنية أو العقائدية، يف 

الوقت الذي حاولت فيه الحركة العلوية فرض ذاتها من دون اللجوء إىل العنف، 

الذات،  االحتفالية، وتأكيد  يقوم عىل  لتكييف رمزي  العلوية خضعت  »فالهوية 

 E.( إيجابية«.  بناء هوية علوية  بهدف  العام،  الفضاء  الرشعية يف  والبحث عن 

إعالمية  إمكانات  متتلك  ال  العلوية  الجمعيات  وألن   .)Massicard, 2005, 98

داخل  لها  قنوات  فإنها وجدت  األكراد،  والقوميون  اإلسالميون  يسخره  ما  متاثل 

عىل  تحالفات  عقد  بإمكانها  كان  وإن  الوطني  املستوى  عىل  سياسية  أحزاب 

املستوى املحيل. وهكذا تبلورت حركة علوية »مدنية« تطالب مبزيد من الحقوق 

وتوسيع املجال السيايس واالعرتاف بالهوية الوطنية. وُحّددت األهداف »العامة« 

للحركة يف الدفاع عن العلامنية والحرية الدينية واالنضامم إىل االتحاد األورويب، 

فتلك أهداف أكرث تقبال ورشعية من املطالب الطائفية الخاصة املتعلقة بالهوية، 

وأصبح  االنفصال.  إىل  الدعوة  تهمة  القامئة  السلطة  إليها  توجه  أن  والتي ميكن 

للعلويني ظهور أكرب يف املجتمع الرتيك، فبإمكانهم اليوم التحدث يف الفضاء العام، 

واملشاركة يف النقاشات، حتى إن مل يتوصلوا بعد إىل الحصول عىل اعرتاف فعيل 

.)E. Massicard, 2005, 103( بهويتهم
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 وتضم الطائفة العلوية أتراكا وأكرادا يف الوقت نفسه )خاصة يف درسيم/تونجييل 

)Dersim/Tunceli، وألنها مل تتمكن من الحصول عىل االعرتاف بها يف تركيا، فقد 

نحو  تكتلت  أملانيا حيث  وخاصة  الشتات  بالد  يف  الجمعيات  من  العديد  أسست 

 )Alevi Birlikleri Federasyonu(  1993 العام  يف  فدرالية  ضمن  جمعية  مائة 

االعرتاف  الحصول عىل  مرة يف  أول  الجمعيات  17(، ونجحت هذه  الفصل  )انظر 

بـ»العلوية« دينا يف املدارس العامة. وعىل رغم انقسامهم الكبري يتفق العلويون عىل 

املطالبة باالعرتاف بالهوية العلوية من طرف الدولة، وإنهاء التمييز، وإعفاء أبنائهم 

نية اإلجبارية يف املدارس، وال توجد سوى أقلية منهم  من دروس الرتبية الدينية السُّ

تضع ضمن أولوياتها املكون الديني الشيعي للهوية العلوية، وتحس بأنها قريبة من 

الشيعة األذريني يف تركيا والذين توجد منهم أعداد معتربة )من مليون إىل مليون 

 Kars, Igdir,( وآغري(  وإيغدير،  )قارس،  الرشقية  املقاطعات  املليون( يف  ونصف 

Agri( ويف املدن املستقطبة للهجرة )إسطنبول، وأنقرة، وإزمري، وبورصة، ومانيسا( 

.)E. Massicard, 2005, 339-350(

 

الشيعة األذريون يف تركيا
 يتوزع شيعة تركيا بني إسطنبول ومقاطعتي قارس وإيغدير الرشقيتني، ويرتبط 

منهم  طائفة  وأقدم  إيران.  أو  أذربيجان  يف  األذري  بالعامل  وثقافيا  لغويا  معظمهم 

تلك املوجودة يف إسطنبول والتي تشكلت منذ القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، 

وكان معظم أفرادها من التجار األذربيجانيني واإليرانيني، إضافة إىل مثقفني مناهضني 

للحكم القاجاري )Th. Zarcone, 2007, 135-138(. وكان التجار األغنياء يتحكمون 

يف الجزء األكرب من التجارة مع القوقاز وإيران. بيد أن هذه الطائفة تقلص حجمها يف 

نهاية القرن التاسع عرش مع تراجع تجارتها التي تحولت إىل طرق تجارية أخرى، ويف 

سياق ظهور حكومة دستورية يف إيران، إذ فضل القسم األكرب من النخبة الفارسية 

واألذرية املقيمة يف إسطنبول العودة إىل مواطنها األصلية. كام أن النظام الجمهوري 

الكاميل ضيَّق كثريا عىل املامرسة الدينية للشيعة الذين توقف تراجعهم الدميوغرايف 

األذريني من مقاطعتي قارس  املهاجرين  يف إسطنبول بقدوم جامعات جديدة من 

وإيغدير الرشقيتني يف موجتني: األوىل يف السنوات 1950– 1960، والثانية يف السنوات 
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1980–1990. وقد وفد هؤالء املهاجرون من عامل الريف، وكانوا هم أيضا الجئني 

بتقاليدهم  متمسكني  وظلوا  الرويس،  وأذربيجان  القوقاز  غادروا  الجئني  أحفاد  أو 

الدينية وهويتهم األذرية.

 التف األذريون يف إسطنبول فرتة طويلة حول مسجدين شيعيني قدميني، وبدأوا 

يف إحياء مناسبة املحرم منذ العام 1980. ويف نهاية القرن العرشين كانت إسطنبول 

تضم نحو 16 مسجدا شيعيا، وأكرث من ذلك اآلن. وأهم هذه املساجد هو مسجد 

الدين  صالح  إمامه  وُيعترب   ،)Halkali( هالكايل  مبدينة   )Zeynebiyye( الزينبية 

وتركيا  إسطنبول  يف  شيعية  شخصية  أبرز   )Selahettin Özgündüz( أوزغوندوز 

كلها، فهو الذي يلقي الكلمة االفتتاحية يف احتفاالت املحرم الدينية، ومل يكن هذا 

املسجد تابعا يوما إليران، ومل يرأسه قط إمام إيراين، غري أن رواده يتأثرون بدعاية 

.)Th. Zarcone, 2007, 139-145( طهران وحزب الله

 متكن اإلمام صالح الدين أوزغوندوز من توحيد شيعة تركيا، يف الوقت الذي 

أكد فيه وطنيته الرتكية، رافضا أي تالحم بني الطائفة الشيعة الرتكية والجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية، وقد طلب من وزارة الشؤون الدينية تأسيس مدرسة جعفرية 

 )Th. Zarcone, مختلفة عن املدارس السنية، واالعرتاف الرسمي باالحتفال باملحرم

الرتكية  بانتامئها لإلثنية  الشيعية يف تركيا  الطائفة  )152-149 ,2007. هذا وتحس 

الثقافية األذرية، مع انتسابها أيضا إىل جامعة دينية مختلفة عن السنة  والتقاليد 

املهيمنني وعن العلويني الذين يختلفون معهم يف بعض املعتقدات. ويرجح أن عدد 

شيعة تركيا يبلغ اليوم ثالثة ماليني نسمة. 

املجال التاريخي العابر للحدود يف إيران-أذربيجان-تركيا
 حّدد جيل ريو )Gilles Riaux( )2012( مجاال تاريخيا عابرا للحدود يتمحور 

كربى:  إمرباطوريات  ثالث  فيه  وتتقاطع  أذربيجان،  وجمهورية  وتركيا  إيران  حول 

العثامنية، والروسية، واإليرانية. ويتمركز يف هذه املنطقة العابرة للحدود عدد كبري 

من السكان الناطقني بالرتكية باإلضافة إىل جامعات إثنية أخرى مثل األرمن واألكراد. 

احتلت روسيا  التاسع عرش عندما  القرن  الثاين من  النصف  املجال يف  وتبلور هذا 

أقاليم كانت تابعة لفارس أو اإلمرباطورية العثامنية، وكان اندفاع القوة االستعامرية 
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املقر  باعتبارها   )Tiflis( )تبيلييس(  تيفليس  اثنني:  مركزين  من  انطالقا  الروسية 

السيايس والعسكري لإلدارة اإلمرباطورية الروسية، وباكو التي كانت أكرب مركز برتويل 

يف العامل نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

عربوا  قد  الذكور  إيران  من سكان شامل  املائة  يف   20 كان   1914 العام  قبل   

الحدود للعمل يف روسيا، أي نحو 500 ألف شخص، واستقروا فيها بشكل مستديم 

)G. Riaux, 2012, 244(. وكان معظم هؤالء املهاجرين اإليرانيني ناطقني باللغة 

الرتكية، ويشتغلون يف األعامل الصناعية والزراعية الشاقة، وشهدوا صعود الشعور 

العام 1918، منها جمهورية  القوقاز  تأسيس ثالث دول يف  الذي أدى إىل  القومي 

أذربيجان، وهي الدول التي وضع االتحاد السوفييتي حدا الستقاللها العام 1920. 

بني  تصل  واجهة  أهم  أصبحت  حيث  كبرية  حيوية  آنذاك  تربيز  مدينة  وشهدت 

اإلمرباطورية  مع  التجارية  املبادالت  حجم  تزايد  نفسه  الوقت  ويف  والعامل،  إيران 

العثامنية، واستقطبت إسطنبول طائفة إيرانية وأذرية تتميز بحيوية كبرية وبعالقة 

وثيقة بتربيز، كام كان لها تأثري يف إيران. وبني العامني 1905 و1908، نشأت حركات 

ثورية يف البلدان الثالثة، وكانت الصحافة الروسية الصادرة يف تبيلييس وباكو مقروءة 

يف إيران وإسطنبول، وأثرت تأثريا كبريا يف الثورة الدستورية اإليرانية وثورة الشباب 

 .)G. Riaux, 2012, 245-247( ونشأة القومية الرتكية )األتراك )تركيا الفتاة

 

خالصة: القطب الرشقي اإليراين-الفاريس يف آسيا
الصغرى السلجوقية والعثامنية

 أثَّر القطب اإلمرباطوري والحضاري الفاريس-اإليراين تأثريا عميقا يف آسيا الصغرى 

عرب الزمن الطويل، وإن مل يضمها إليه سياسيا إال يف العصور القدمية وبالتحديد يف 

العهد األخمندي بني القرنني السادس والرابع قبل امليالد، ليهيمن عليها مجددا يف 

فن  مرجعية  وكانت  قونية.  أو  الروم  سلطنة  وخاصة  السلجوقية  السلطنات  عهد 

فنون  كانت  إيرانية، يف حني  واإليلخانيني مرجعية  السالجقة  لدى  والحكم  اإلدارة 

الحرب مستمدة حرصا من التقاليد الرتكية والرتكامنية واملغولية. كام اقتبست اللغة 

الرتكية العثامنية، وهي اللغة العثامنية املكتوبة، كتابتها من العربية والفارسية، يف 

حني ظل األدب وقتا طويال فارسيا مرتجام أو غري مرتجم للرتكية، حتى القرن السابع 
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عرش عىل األقل. واستمد األتراك قسام مهام من مفردات لغتهم الدينية والفلسفية 

واألدبية من الفارسية والعربية أيضا. هذا وعملت الجمهورية الكاملية عىل قطع 

الصلة بهذه الثقافة املختلطة اإليرانية-الرتكية والعربية-الرتكية بدرجة أقل، بتغيري 

حروف الكتابة )اعتامد األبجدية الالتينية(، وتقنني اللغة التي ُألغيت منها مفردات 

كثرية ذات أصول غري تركية، وكذلك الشأن بالنسبة إىل أسامء األعالم واألماكن.

 من جانب آخر ميثل العلويون اليوم بني 15 و20 يف املائة من سكان الجمهورية 

من  الشيعي،  املوروث  إىل  بعضها  أصول  تعود  التي  تقاليدهم  وتقربهم  الرتكية، 

القطب اإليراين، حتى إن اعتربوا أنفسهم أتراكا يتعرضون للتمييز. وهاجر أذريون 

ناطقون بالرتكية ويدينون باملذهب الشيعي إىل املقاطعات الرشقية التي أفرغت من 

سكانها األرمن واليونانيني، وكذلك إىل إسطنبول، وظل محور تربيز-إسطنبول حتى 

بطرابزون  مير  واملواصالت  التجارية  املبادالت  يف  رئيسا  محورا  التاسع عرش  القرن 

التي كانت تشابكا عصبيا مهام )حتى نهاية القرن التاسع عرش(. وتالحمت الحياة 

القوة اإلدماجية  إيران بفضل  الحرضية األناضولية وقتا طويال مع مجتمع وثقافة 

للدين اإلسالمي، عىل العكس من العالقات مع السكان املسيحيني »املحليني«.

 وإذا كنا نالحظ عىل املستوى املحيل املحدود استقرارا كبريا للحدود الرشقية بني 

الرومان والبارثيني أو الساسانيني، ثم بني العثامنيني والصفويني عىل رغم نزاعاتهم 

العديدة، فإن هذه املنطقة الجبلية مل تشهد االستقرار عىل املستوى األوسع، ويعود 

ذلك إىل وجود شعبني من شعوب الزمن الطويل فيها، متيزا بقدرتهام الكبرية عىل 

االستمرار واالنبعاث، هام الشعبان األرميني والكردي.
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ــع  ــول م ــة لألناض ــة الرشقي ــق الواجه تتطاب

حــدود قدميــة جــدا تنــدرج يف الزمــن الطويــل، 

وهــي الحــدود بــن اإلمرباطوريــة الفارســية، 

اليــوم، مــن جهــة، واإلمرباطوريــة  أي إيــران 

الرومانيــة والبيزنطيــة ثــم العثامنيــة، مــن جهــة 

ــة  ــزت املنطق ــد متي ــوم. وق ــا الي أخــرى، أي تركي

ــد،  ــن بعي ــذ زم ــي من ــا اإلثن ــة بتنوعه الحدودي

وظلــت موطنــا لشــعبن يتميــزان بقــدرة كبــرة 

عــى االســتمرار، رفضــا لــكل محــاوالت اإلدمــاج 

ــة  ــن دول قومي ــة أو ضم ــات إمرباطوري يف كيان

غــر نابعــة منهــام، ويتعلــق األمــر باألرمــن 

واألكــراد. وتشــكل هــذه الواجهــة الحدوديــة 

ــرب  ــات ع ــه النزاع ــدد في ــا تتج ــر دامئ ــط ك خ

األرمن واألكراد: شعبان 
متجددان يف الزمن الطويل

يف الواجهة الشرقية 
لألناضول

القري  اإلدماج  سياسات  تنجح  »مل 
يف  واألكراد  األرمن  لها  تعرض  التي 
الدول التي تقاسمت أراضيهام األصلية 
يشاركون  وجعلهم  عليهم  القضاء  يف 
االقتصادية  الحياة  يف  كاملة  مشاركة 
والثقافية  والسياسية  واالجتامعية 

للبلدان التي ُألحقوا بها«

6
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العصــور، وكانــت مــرات عديــدة مجــال عبــور للغــزاة اآلتــن مــن الــرشق: امليديــون، 

والفــرس، واألتــراك، واملغــول. ومتثــل هــذه املنطقــة ثغــورا بعيــدة بالنســبة إىل 

إمرباطوريــات الــرشق والغــرب عــى حــد ســواء، وكانــت والتــزال حتــى اآلن مجــال 

ــرى  ــيا الصغ ــات آس ــن واجه ــادل، عــى العكــس م ــا فضــاء للتب ــر منه اصطــدام أك

األخــرى التــي شــهدت حركــة تبــادل للســكان والســلع والثقافــات )البحــر األســود، 

ــول(. ــوب رشق األناض ــة، وجن ــر إيج ــل بح ــا، وأرخبي وتراقي

ُوجــدت والتــزال يف املنطقــة الوســطية شــعوب ظلــت حــارضة عرب الزمــن الطويل 

مــن دون أن يكــون لهــا بعــد إمرباطــوري ومــن دون أن تهيمــن عــى أراض شاســعة 

ــرس- ــن والف ــبة إىل اليوناني ــأن بالنس ــو الش ــام ه ــا )ك ــاص به ــال الخ ــارج املج خ

اإليرانيــن واألتــراك(. وقــد اختفــت هــذه الشــعوب فــرات طويلــة أو قصــرة مــن 

خريطــة الــدول أو الكيانــات السياســية، وتعرضــت للضــم أو الرحيــل والتهجــر مــن 

طــرف جرانهــا األقويــاء، وكان مــن املمكــن أن تختفــي هــذه الشــعوب أو تــذوب أو 

تدمــج يف جرانهــا كــام حــدث لغرهــا من شــعوب املنطقــة )النبطيــون، والســامريون، 

والفينيقيــون، واآلراميــون(، غــر أنهــا عــى العكــس مــن ذلــك حافظــت عــى 

وجودهــا وهويتهــا وثقافتهــا، وبرهنــت عــى قــدرة كبــرة عــى البقــاء واالســتمرار، 

ومتكــن بعضهــا مــن تأســيس دول قوميــة خاصــة بهــا يف القــرن العرشيــن، كــام هــو 

حــال العربانين-اليهــود واألرمــن واألكــراد. وقــد عاشــت هــذه الشــعوب عــى الــدوام 

يف مناطــق الحــدود ويف الفضــاءات الفاصلــة بــن اإلمرباطوريــات الكــربى أو املاملــك 

ــة  ــن اإلمرباطوري ــن، وب ــبة إىل العرباني ــر بالنس ــن وم ــاد الرافدي ــن ب ــاورة: ب املج

البيزنطيــة ثــم العثامنيــة واإلمرباطوريــة الفارســية أو الخافــة العربيــة بالنســبة إىل 

األرمــن أو األكــراد. وانبثقــت عــن هــذه الشــعوب يف وقــت مبكــر جامعــات شــتات 

متوســطية أو أوروبيــة أو أورو-آســيوية وحتــى عامليــة يف الفــرة املتأخــرة، ومل تكتــف 

هــذه الجامعــات بـــأن تكــون مبنزلــة األقليــات يف الــدول التــي انتــرشت فيهــا.

تعايــش األرمــن واألكــراد فــرة طويلــة يف املناطــق الجبليــة يف رشق األناضول عى 

الحــدود بــن اإلمرباطوريــات الفارســية–اإليرانية املتعاقبــة يف الــرشق واإلمرباطوريــة 

ــة  ــة القــرن التاســع عــرش وبداي الروســية املندفعــة مــن الشــامل الرشقــي. ويف نهاي

ــدا أو عائقــا  ــات، اعتــرب هــذان الشــعبان تهدي القــرن العرشيــن، وهــو زمــن القومي
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أمــام متلــك املجــال األناضــويل مــن طــرف األتــراك الســاعن إىل جعلــه وطنــا قوميــا 

ــن لهــام يف  ــن قومي لهــم، إذ كان هــذان الشــعبان يعمــان أيضــا عــى إنشــاء وطن

املنطقــة. وقبــل تحليــل هــذا الوضــع املتصــف بالنزاعــات يجــب علينــا محاولــة فهــم 

العوامــل التــي ســاعدت هذيــن الشــعبن عــى البقــاء واالســتمرار يف الزمــن الطويــل 

ومكنتهــام مــن مقاومــة اإلدمــاج مــن طــرف جرانهــام األقويــاء.

رشق األناضول يف نهاية القرن التاسع عرش
خضــع رشق األناضــول للعثامنيــن منــذ بدايــة القــرن الســادس عــرش، وعــى أرض 

 )Zeytoun( ــون ــة، وخاصــة زيت ــوب األرميني ــة والجي ــل الكردي الواقــع ظلــت القبائ

يف كيليكيــا وساســون )Sasoun( مبقاطعــة بيتليــس )Bitlis(، تتمتــع بنــوع مــن 

االســتقال الــذايت حتــى منتصــف القــرن التاســع عــرش. وكانــت الركيبــة الســكانية 

متنوعــة جــدا يف هــذه املناطــق عــى املســتوى اإلثنــي واللغــوي والدينــي. وتحولــت 

التنظيــامت االجتامعيــة وأســاليب العيــش الســائدة يف هــذه الجهــات إىل تحديــات 

ــث كان  ــراف، حي ــذه األط ــة يف ه ــة الضعيف ــة العثامني ــة املركزي ــا الحكوم تواجهه

ــم  ــرب منه ــم األك ــي، وكان القس ــم قب ــون لتنظي ــرب يخضع ــراد والع ــامن واألك الرك

ــن  ــامين م ــش العث ــن الجي ــام مل يتمك ــال. ك ــبه الرح ــال أو ش ــاة الرح ــون حي يعيش

ــن  ــن م ــم الفاعل ــظ معظ ــا، واحتف ــاح وإخضاعه ــن الس ــل م ــذه القبائ ــد ه تجري

ــة  ــدت الدول ــف. واعتم ــج العن ــام أج ــاحهم، م ــدن بس ــان امل ــل وأعي ــامء القبائ زع

ــراتيجية  ــكرين اس ــادة العس ــوالة( والق ــات )ال ــكام املقاطع ــة يف ح ــة ممثل املركزي

ــنين  ــر الس ــة الح ــم مكان ــعت إىل تدعي ــة، فس ــوى املحلي ــتخدام الق ــة واس التفرق

عــى حســاب املســلمن الخارجــن عــن اإلجــامع )خاصــة العلويــن( وقبائــل الرحــل، 

ــة  ــوى األوروبي ــتعينوا بالق ــى ال يس ــلمن حت ــر املس ــب غ ــى ترهي ــت ع ــام عمل ك

.)E. Hartmann, 2013, 178 - 179( ــات ــرض اإلصاح ــم وف ــى الدع ــول ع للحص

ــرف  ــان ُتع ــن الفرس ــوة م ــد ق ــلطان عبدالحمي ــتحدث الس ــام 1891 اس ويف الع

بـ»الحميديــة« يجنــد أفرادهــا مــن القبائــل الكرديــة الســنية وأقليــة مــن اليزيديــن 

مــع اســتثناء األكــراد العلويــن. وقــد أُعطيــت لهــذه القــوة العســكرية غــر النظاميــة 

ســلطة القمــع وحتــى التقتيــل يف حــق القبائــل املتمــردة مــن املســلمن الخارجن عن 
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ــش النظامــي  ــدور الجي اإلجــامع واألرمــن )مجــازر 1895–1896(، فاضطلعــت ب

ــوء إىل  ــوال اللج ــذه األح ــه يف ه ــذي كان بإمكان ــة ال ــة العثامني ــلطة املركزي للس

اســتعامل العنــف مــع التملــص مــن مســؤوليته املبــارشة. ويف املناطــق ذات 

ــن مســلمون  ــة مســيحية ُوطِّ ــت تســكنها غالبي ــي كان ــة االســراتيجية الت األهمي

ــة 1912–1913(،  ــروب البلقاني ــياق الح ــان )يف س ــاز والبلق ــن القوق ــون م الجئ

ــام كان  ــة، ف ــم األصلي ــف يف مواطنه ــد تعرضــوا هــم أيضــا للعن ــوا ق ــن كان الذي

ــا  ــى م ــوا ع ــهم إن مل يحصل ــامن عيش ــب لض ــلوب النه ــتعامل أس ــم إال اس منه

ــادة  ــهم يف زي ــا أس ــذا م ــذور، وه ــة والب ــن األرايض واألدوات الزراعي ــم م يكفيه

ــت اإلدارة  ــد جعل ــا )E. Hartmann, 2013, 180 - 182(. وق ــف محلي ــدة العن ح

العثامنيــة مــن هــذا العنــف اليومــي، وحتــى املجــازر التــي تظــل مــن دون عقــاب، 

أدوات تســخرها يف إدارة شــؤون املقاطعــات الرشقيــة الحدوديــة، حتــى أصبــح 

ــة القــرن التاســع عــرش. ــدوام يف نهاي العنــف أمــرا مألوفــا حــارضا عــى ال

األرمن والكيانات األرمينية
ــو  األرمــن شــعب هنــدو-أورويب قــدم مــن الغــرب، وقــى عــى مملكــة أورارت

ــن  ــن للميدي ــع األرم ــا خض ــاد. بعده ــل املي ــادس قب ــرن الس )Ourartou( يف الق

ــن  ــاد. وحصــل األرم ــل املي ــع قب ــرن الراب ــرن الســادس إىل الق ــن الق ــرس م ــم الف ث

ــروا بالثقافــة  ــة الفارســية، وتأث عــى قــدر كبــر مــن االســتقالية داخــل اإلمرباطوري

اإليرانيــة، فاقتبســت لغتهــم الهندو-أوروبيــة، مثلهــا مثــل اليونانيــة، ونظــرا إىل 

عزلتهــا، مفــرداٍت أجنبيــة كثــرة وخاصــة مــن اللغــة الفارســية. وبعــد أن كان األرمــن 

يف البدايــة يشــكلون أرســتقراطية عســكرية مــن الفاتحــن، اختلطــوا بالســكان 

ــت  ــتقرت وهيمن ــرى اس ــعوب أخ ــك بش ــورين-الكلدان، وكذل ــن« أي باآلش »املحلي

واليهــود،  واألتــراك،  والعــرب،  واألكــراد،  والســوريون،  )الفــرس،  املنطقــة  عــى 

واملغــول(. وظلــت أرمينيــا الجبليــة عــى هامــش إمرباطوريــة اإلســكندر ثــم الــدول 

ــلوقية(. ــتية )الس الهيلينس

ســمح الفتــح الرومــاين لألناضــول بعــد معركــة ماغنيســيا )Magnésie( )190 ق. 

م( لألرمــن بتأســيس مملكــة مســتقلة عاصمتهــا آرتاكســاتا )Artaxata(، وتحكمهــا 
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األرسة اآلرتاكســاتية. واتخــذ تيغــران الكبــر )Tigrane le Grand( حليــف ميريــدات 

)Mithridate( ملــك البونــط )منطقــة البحــر األســود(، لنفســه لقــب ملــك امللــوك، 

ــد مــن ســورية إىل القوقــاز وحتــى بحــر  ووســع رقعــة اململكــة التــي أصبحــت متت

القزويــن يف القــرن األول قبــل امليــاد، قبــل أن ينكــر أمــام الرومــان. ومتكنــت األرسة 

ــة  ــى مملك ــاء ع ــن اإلبق ــة( )Arsacides( م ــا بالبارثي ــة أيض ــكانيانية )املعروف األش

أرمينيــة يف املنطقــة الجبليــة )الهضبــة العليــا والجبــال( بــن اإلمرباطوريتــن الرومانيــة 

والبارثيــة قرابــة ثاثــة قــرون )مــن القــرن األول إىل القــرن الرابــع امليــادي(، واســتمر 

وضــع أرمينيــا بوصفهــا دولــة عازلــة بــن الرومــان والساســانين حتــى العــام 390م. 

ويف نهايــة القــرن الرابــع فــرض امللــك تريــدات )Tiridate( الديــن املســيحي عــى 

ــوس أو  ــق )كاثوليك ــذي كان أول جاثلي ــادويك ال ــوار الكاب ــن غريغ ــر م ــاه بتأث رعاي

متقــدم األســاقفة( بالنســبة إىل الكنيســة الرســولية األرمينيــة.

وبعــد ســقوط حكــم األرزســيدين يف 428م، ُقســمت أرمينيــا فــرة طويلــة 

ــتقلة.  ــة مس ــا دول ــا باعتباره ــدت مكانته ــانين، وفق ــرس الساس ــان والف ــن الروم ب

 ،)Chalcédoine( )451( وألن الكنيســة األرمينيــة مل تشــارك يف مجمــع خلقــدون

ــدة  ــة واح ــيح طبيع ــاد أن للمس ــى االعتق ــة ع ــة قامئ ــة وحداني ــت كنيس ــا ظل فإنه

إلهيــة، مثــل معظــم الكنائــس الرشقيــة، وظلــت مســتقلة عــن الكنيســتن اليونانيــة 

والاتينيــة اللتــن كانتــا تصنفانهــا يف خانــة الهرطقــة. وقــد أكــدت الكنيســة األرمينيــة 

ــق  ــرا للجاثلي ــا خــال مجمــع دفــن )Dvin( )555( وأصبحــت مق اســتقال زعامته

)متقــدم األســاقفة( األرمينــي. وظــل هــذا التميــز داخــل املســيحية الرشقيــة البعــد 

األكــر اســتدامة والنــواة الصلبــة للهويــة األرمينيــة، فاألرمــن يعتربون أنفســهم شــعب 

اللــه املختــار عــى شــاكلة العربانيــن اليهــود، ويعــدون أنفســهم الحفظــة الحقيقيــن 

للمنهــج القويــم حــول مركزهــم املقــدس بإيتشــيميادزين )Etchmiadzin( يف قلــب 

موطنهــم األصــي الجبــي ورمــزه جبــل آرارات.

ــط  ــن بس ــابع م ــرن الس ــف الق ــى منتص ــة حت ــة البيزنطي ــت اإلمرباطوري متكن

هيمنتهــا وتأثرهــا عــى الجــزء األكــرب مــن أرمينيــا عــى حســاب الساســانين، عــى 

ــم  ــام 640، واتس ــذ الع ــي من ــر البيزنط ــت أركان التأث ــة قوض ــات العربي أن الفتوح

ــا  ــت أرميني ــن، وأصبح ــرب والبيزنطي ــن الع ــراع ب ــع بال ــن والتاس ــان الثام القرن
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العربيــة تحــت ســلطة حاكــم عــريب )أوســتيكان( )ostikan( يحكــم إىل جانــب أمــر 

ــرن  ــة الق ــع إىل بداي ــرن التاس ــف الق ــن منتص ــخان( )ichkhan(. وم ــي )إيش أرمين

ــل  ــم بازي ــة، منه ــول أرميني ــن أص ــرة م ــرشة أباط ــة ع ــم بيزنط ــرش، حك ــادي ع الح

األول )Basile 1er( )867–886( املعــروف بـ»املقــدوين« ألنــه ولــد بأدرنــة، واعتمــد 

األباطــرة املقدونيــون عــى األرمــن يف مواجهتهــم للعــرب. عــى أن العــرب اعرفــوا 

يف العــام 886 بســلطة امللــك األرمينــي باغراتيــد آشــوت )Bagratide Achot( الــذي 

اتخــذ مدينــة باغــاران )Bagaran( عاصمــة لــه، وأصبــح الباغراتيــون الذيــن أسســوا 

عاصمــة أخــرى لهــم يف آين )Ani( تابعــن اســميا لبغــداد، وظــل حكمهــم قامئــا حتــى 

أول غــزو تــريك ســلجوقي يف العــام 1021. أمــا يف الجانــب البيزنطــي فقــد تحولــت 

اململكــة واإلمــارات األرمينيــة إىل ثيــامت )thèmes( )مقاطعــات( عــى الحــدود مــع 

ــي انتــر  ــا معركــة مانزيكــرت )1071( الت ــذي ت ــريك ال ــاع ال ــى االندف العــرب حت

.)G. Dédéyan, 2007( ــن ــى البيزنطي ــاجقة ع ــا الس فيه

تقاسمت إماراٌت تركية األرايض األرمينية، واستمر هذا الوضع حتى القرن الثاين عرش 

الذي شهد تأسيس مملكة أرمينية يف كيليكيا والتي ظلت وقتا طويا ثغرا بيزنطيا يف 

مواجهة العرب. وخضعت هذه اململكة ألرستن أرمينيتن متنافستن، هام: الهيثوميون 

اململكة  هذه  وجود  واستمر   ،)Roubénides( الروبينيون  ثم   ،)Héthoumides(

قرابة ثاثة قرون )1080–1375( خارج حدود أرمينيا التاريخية حول عاصمة جديدة 

تضم  التي  »إيلخانة«  وتأسيس  املغويل،  الغزُو  وساعد   .)1()Sis( سيس  هي  مزدهرة 

أرمينيا الكربى، عى إعادة تشكيل إمارات تركامنية، وعى إنهاء وجود مملكة أرمينيا 

القارامانين من جهة واملامليك من  التي وجدت نفسها بن فيك كامشة:  يف كيليكيا 

جهة أخرى )1375(. واستمر هذا الوضع يف فرة فتوحات تيمورلنك يف بداية القرن 

الخامس عرش. عى أن إمارات أرمينية صغرة )تعرف باملليكات Mélikats( حافظت 

 C.( عى وجود مستقل يف جبال طوروس وطوروس الغربية حتى بداية القرن العرشين

.)Mutafian, E. Van Lauwe, 2001

وبــن القــرن الخامــس عــرش والقــرن الثامــن عــرش ُقســمت أرمينيــا بــن 

ــة  ــن جه ــة م ــم القاجاري ــة ث ــارس الصفوي ــة، وف ــن جه ــة م ــة العثامني اإلمرباطوري

ــن  ــن م ــكان األرم ــل الس ــاس األول ترحي ــاه عب ــرر الش ــام 1603 ق ــرى. ويف الع أخ
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ــي  ــان الت ــه أصفه ــة إىل عاصمت ــن جفل ــس )Araxe(، وخاصــة م ــة وادي آراك منطق

أنشــأ بهــا األرمــن ضاحيــة خاصــة بهــم تعــرف بجلفــة الجديــدة رسعــان مــا تحولــت 

ــوب  ــرويس يف جن ــي مزدهــر. ويف خضــم التوســع ال ــايف أرمين ــز تجــاري وثق إىل مرك

القوقــاز بــدءا مــن القــرن الثامــن عــرش عــى حســاب القوتــن اإلســاميتن العثامنيــة 

ــددا. ــة مج ــة األرميني ــت الدول ــف انبعث ــام الضع ــن أصابه ــية اللت والفارس

الجالية التجارية األرمينية األورو-آسيوية
اســتقر حرفيــون وتجــار وكتبــة أرمــن مــع أرسهــم عــدة أجيــال يف مــر 

الفاطميــة ويف مدينــة القاهــرة تحديــدا، كــام شــكلت جامعــة مــن التجــار والحرفيــن 

ــرة القــرم يف  ــة أخــرى يف شــبه جزي ــة أرميني فــرت أمــام الغــزوات الســلجوقية جالي

 ،)K. Tololyan, 2005, 38( 1060 منــذ العــام )Caffa-Theodosia( كافا-ثيودوزيــا

وكانــت تلــك بدايــة تاريــخ الشــتات األرمينــي يف رشق أوروبــا. وبــن العامــن 1356 

ــبكة  ــى ش ــوف )Lvov( ع ــة لف ــة مبدين ــة الغني ــة األرميني ــت الجالي و1604، هيمن

ــة النمســاوية-املجرية  ــاء اإلمرباطوري ــرشت يف أرج ــة انت ــل أهمي ــات أخــرى أق جالي

ومولدافيــا ورومانيــا وأوكرانيــا. كــام شــجع العثامنيــون مــن جانبهــم وجــود جامعــات 

ــر  ــادة تعم ــعيهم إىل إع ــياق س ــام 1461، يف س ــذ الع ــم من ــتات يف إمرباطوريته ش

ــرس  ــن والف ــن العثامني ــروب ب ــه الح ــببت في ــت س ــطنبول، يف وق ــم إس عاصمته

الشــيعة )1514–1639( الخــراب وهــروب أعــداد كبــرة مــن األرمــن مــن أراضيهــم 

ــات يف كل مــن بورصــة  ــة، حيــث أسســوا جالي ــة العثامني باتجــاه غــرب اإلمرباطوري

وكوتاهيــة وإزمــر وإســطنبول. وحصــل األرمــن عــى االعــراف بهــم كـ»ملــة« أرمينية 

ــي  ــتات األرمين ــبكة الش ــرب لش ــكا أك ــن متاس ــة تضم ــؤونها بطريركي ــى ش ــوم ع تق

العثــامين. وانطاقــا مــن جفلــة الجديــدة )1604( بضاحيــة أصفهــان، اســتقر األرمــن 

عــى طــول طــرق الحريــر والتوابــل، وانتــرشت جاليــات منهــم يف بــاد الهنــد وماليزيا 

وســنغافورة والفلبــن وجنــوب الصــن.

كــام اســتقطبت أمســردام وباريــس وإنجلــرا التجــار الحرفيــن األرمــن الذين كان 

لهــم حضــور أكــرب يف البندقيــة ومــن بعدهــا فيينــا حيــث أســهمت جامعــة الرهبــان 

ــة  ــور الثقاف ــرا يف تط ــن )Mékhitaristes( )1717–1928( كث ــك امليخيتاري الكاثولي
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األرمينيــة )K. Tololyan, 2005, 40(. ويف نهايــة القــرن الثامــن عــرش، وأثنــاء القــرن 

ــية  ــة الروس ــي يف أرايض اإلمرباطوري ــتات األرمين ــات الش ــرت جامع ــن، تكاث العرشي

الشاســعة )موســكو، وســان برســبورغ، وآســرخان Astrakhan(، وخاصــة يف مناطــق 

ــي(  ــس )تبيلي ــت تيفلي ــان، وأصبح ــا وأذربيج ــيا وجورجي ــوب روس ــاز وجن القوق

وباكــو أهــم مركزيــن تجاريــن وماليــن للجاليــات األرمينيــة التــي ازدهــرت داخــل 

اإلمرباطوريــة الروســية. وميكــن تصنيــف جاليــات الشــتات األرميني إىل ثاثــة أصناف: 

ــطنبول،  ــي، وإس ــوف، وتبيلي ــات )لف ــن الجالي ــبكة م ــر يف ش ــن ويؤث ــا يهيم بعضه

وجلفــة الجديــدة(؛ وبعضهــا بقايــا جاليــات عريقــة أو تشــهد تراجعــا؛ وأخــرا جاليات 

ناشــئة. ويف القــرن التاســع عــرش تعــددت الجاليــات األرمينيــة يف الغــرب )الواليــات 

ــا أهــم  ــي ظلت ــا العظمــى(، غــر أن إســطنبول وتبيلي املتحــدة، وفرنســا، وبريطاني

ــدت اللغــة  مراكــز الشــتات األرمينــي العديــدة )K. Tololyan, 2005, 41(. وقــد ُوحِّ

األرمينيــة الغربيــة يف إســطنبول، واللغــة األرمينيــة الرشقيــة يف تبيليــي، مــام يؤكــد 

قــوة وفاعليــة هذيــن املركزيــن الثقافيــن للشــتات األرمينــي اللذيــن كان لهــام الــدور 

ــدول  ــات ال ــه بروقراطي ــع ب ــا تضطل ــادة م ــد اللغــة، وهــو عمــل ع ــرز يف توحي األب

.)K. Tololyan, 2005, 42( ــة القومي

بعث الدولة األرمينية يف القرن العرشين
ــام مــن زوال  ــتامئة ع ــد س ــن بع ــرن العرشي ــة األرمينيــة يف الق ــت الدول ُبعث

ــدأت  ــا )1375(. وب ــة بكيليكي ــرون الوســطى وســقوط اململكــة األرميني ــارات الق إم

ــن 1918  ــاز، وب ــوب القوق ــة يف جن ــة أرميني ــة قومي ــاء دول ــة بن ــذ 1918 حركي من

و2012 تعاقبــت يف أرمينيــا ثــاث جمهوريــات، إذا ســلمنا بــأن أرمينيــا الســوفييتية 

التــي وجــدت بــن 1920 و1991 مل تكــن حقيقــة دولــة مســتقلة بــل أحــد مكونــات 

ــوفييتي. ــاد الس االتح

ــة  ــوأت الكنيس ــة، تب ــة حديث ــة أرميني ــيس دول ــل تأس ــل، وقب ــن الطوي ويف الزم

 J. P.( الرســولية األرمينيــة مكانــة »الكنيســة-األمة«، وفــق تعبــر ج. ب. ماهــي

ــن  ــث ميك ــادي، بحي ــادس املي ــرن الس ــذ الق ــها من ــؤونها بنفس ــرت ش Mahé(، وس

القــول إنهــا عوضــت إىل حــد مــا الدولــة القوميــة مــن خــال دفاعهــا عــن مصالــح 
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ــت عــى حكــم  ــي تعاقب ــدى الســلطات السياســية الت ــي ل ووجــود الشــعب األرمين

املجــال األرمينــي، كــام ضمنــت وحــدة واســتمرارية األمــة األرمينيــة مبعاضــدة 

الجاليــات األرمينيــة التجاريــة األوىل، وخاصــة أكرهــا ازدهــارا، وهــي جاليــة جلفــة 

الجديــدة يف ضاحيــة أصفهــان بإمرباطوريــة فــارس الصفويــة، قبــل أن يســهم توســع 

ــة يف بعــث  ــة العثامني ــاز عــى حســاب اإلمرباطوري ــة الروســية يف القوق اإلمرباطوري

الشــعور القومــي األرمينــي، عندمــا اســتحدث القيــر نيقــوال األول يف 1828 مقاطعة 

أرمينيــة تعــرف بـ»أرميانســكايا أوباســت« )Armianskaya oblast(، ضمــت خانــة 

 ،)khanat de Nakhitchévan( ــة ناخيتشــيفان يريفــان )khanat d’Erevan( وخان

ورسعــان مــا نظــر األرمــن إىل هــذا الكيــان عــى أنــه أرمينيــا الرشقيــة الروســية التــي 

اعتربوهــا مختلفــة عــن أرمينيــا الغربيــة الركيــة. وكان عــدد األرمــن آنــذاك بــن 3 و4 

مايــن ينقســمون بــن اإلمرباطوريــات الفارســية والروســية والعثامنيــة؛ حيــث يوجــد 

ثلثــا الشــعب األرمينــي، ونظــرت الســلطات اإلمرباطوريــة املختلفــة إىل األرمــن عــى 

أنهــم أقليــة دينيــة باألســاس وليســت أقليــة قوميــة.

بيد   ،1918 العام  يف  البلشفية  الثورة  بعد  مستقلة  أرمينية  جمهورية  أول  تأسست 

أنها كانت جمهورية هشة ومل تعمر طويا، وألحقت بالنظام السوفييتي حتى العام 

حديثة  أمة  إىل  الجمهورية،  هذه  بواسطة  التحول،  يف  بدأوا  األرمن  أن  عى   ،1991

األرمينية.  القومية  ولغتها  وجامعتها،  يريفان،  عاصمتها  يف  علامنية  جمهورية  ضمن 

وتحول املركز الديني يف إيتشميادزين، الذي كان يقيم فيه الجاثليق )متقدم األساقفة(، 

إىل معقل من معاقل املسيحية األرمينية. ومع أن أرمينيا كانت أصغر الجمهوريات 

السوفييتية فإنـها متكنت خال فرة سيادتها املفرضة التي دامت ستن عاما من إضفاء 

صبغة قومية حقيقية عى أراضيها، فكانت أكر الجمهوريات السوفييتية تجانسا عى 

املستوى اإلثني )97 يف املائة(، وارتفع عدد سكانها من 800 ألف نسمة يف 1921 إىل 3 

ماين و300 ألف يف العام 1989 )2(. وبعد إبادة 1915-1916، انتظم الشتات األرميني 

أرمينيا  جمهورية  يف  املتمثل  القومي  القطر  هذا  حول  انقسامه  رغم  عى  العامل  يف 

باعتبارها  العرشين،  القرن  مثانينيات  منذ  خاصة  حضورها  أكدت  التي  السوفييتية 

السوفييتي يف 1991 تأسست  االتحاد  املنبعث. وبعد تفكك  القومي  حاملة للشعور 

.)A. Ter Minassian, 2007, 50 - 58( الجمهورية األرمينية الثالثة
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ــاس،  ــا باألس ــة األوىل ريفي ــرب العاملي ــية الح ــي عش ــع األرمين كان املجتم

ــكان  ــا، وكان الس ــة العلي ــارج الهضب ــة خ ــكانية الواقع ــق الس ــى يف املناط حت

األرمــن يتوزعــون عــى محــور ميتــد مــن يريفــان إىل أضنــة، تقــع عــى جانبيــه 

الشــاميل والجنــويب أكــر املراكــز الســكانية كثافــة )انظــر الفصــل 7(، أي معظــم 

األرمــن املنترشيــن يف النصــف الرشقــي مــن آســيا الصغــرى، مــع وجــود 

ــا الرشقيــة  أقليــات يف كثــر مــن املراكــز العمرانيــة يف النصــف الغــريب وتراقي

والقســطنطينية وإزمــر عــى وجــه الخصــوص.

ــل بدراســة  ــن الطوي ــة يف الزم ــة األرميني ــة األرايض التاريخي ــمكن مقارب هــذا ويـ

توزيــع أبــرز مراكــز الوجــود األرمينــي املتمثلــة يف العواصــم القدميــة للــدول األرمينيــة 

ــرات  ــت مق ــن كان ــرات(، يف ح ــق )5 مق ــرات الجاثلي ــة(، ومق ــة )11 عاصم املتعاقب

البطريركيــات )3 مقــرات( خــارج املجــال التاريخــي األرمينــي، وأخــرا الجامعــات 

 scriptorium( )C. Mutafian, E. Van Lauwe, 2001,( ــة ــن الكتاب ــرة وأماك واألدي

81 - 75(. وتركــز هــذه األماكــن املميــزة للوجــود األرمينــي أساســا يف أرمينيــا الكــربى 

)الهضبــة األرمينيــة والجبــال املحيطــة بهــا( وبشــكل ثانــوي يف كيليكيــا، يف حــن كانــت 

ــا الصغــرى الواقعــة بينهــام منطقــة رخــوة تضــم عــددا أقــل مــن املؤسســات  أرميني

الكــربى، بحيــث ينتظــم املجــال األرمينــي حــول قطبــن غــر متوازنــن أهمهــام أرمينيــا 

ــا الصغــرى الواقعــة بــن  الكــربى التاريخيــة مــع وجــود وكثافــة أقــل بكثــر يف أرميني

ــا(. ــا الكــربى وكيليكي القطبــن )أرميني

املسار املجايل-الزمني والنموذج املجايل لألرمن
يتشــكل النمــوذج الزمني-املجــايل لألرمــن )الشــكل 10( مــن نــواة مركزيــة 

ــا  ــط به ــبقتها، وتحي ــي س ــات الت ــة والجمهوري ــا الحالي ــة أرميني ــل يف جمهوري تتمث

أرايض أرمينيــا الكــربى والصغــرى التاريخيــة الواقعــة حاليــا يف تركيــا، والتــي مل تعــد 

تضــم حاليــا إال عــددا قليــا مــن الســكان األرمــن وبعــض املعــامل التاريخيــة األرمينيــة 

ــا الخــراب. ــي أصابه ــرة( الت )الكنائــس، واألدي

ــي األورو- ــتات التاريخ ــق الش ــن مناط ــوذج م ــة للنم ــة الثاني ــون الحلق وتتك

آســيوي التــي تعــود إىل العــر الوســيط وتنتــرش جالياتــه ومعاملــه أساســا يف إيطاليــا 
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ــدة(.  ــة الجدي ــران )جلف ــا وإي ــط أوروب ــاز ورشق ووس ــرم والقوق ــرة الق ــبه جزي وش

وقــد تشــكلت هــذه الجاليــات التجاريــة أساســا بــن القرنــن الثــاين عــرش والثامــن 

عــرش. أمــا الحلقــة الخارجيــة للنمــوذج فتتمثــل يف الشــتات الكبــر العاملــي الــذي 

أســفرت عنــه إبــادة 1915–1916، واملنتــرش يف كل مــن روســيا وغــرب أوروبــا 

ــكا عــى وجــه الخصــوص. ــرشق األوســط وشــامل أمري وال

الشكل )10(: النموذج الزمني-املجايل لألرمن
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يا الكربى
أرمينيا الصغرى - أرمين

جمهورية أرمينيا

جمهورية أرمينيا

)Marie-Louise Penin( إنجاز: ماري لويز بنان

جمهورية أرمينيا التاريخية من القوقان إىل طوروس

الشتات التجاري عرب أوراسيا

الشتات الكبري التايل للمجازر واإلبادة

قيليقية
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ــتمرارية  ــارص االس ــطه عن ــكل 11( يف وس ــي )الش ــار املجايل-الزمن ــمل املس ويش

الثاثــة: اللغــة األرمينيــة والديــن )الكنيســة الرســولية غــر الخلقدونيــة( املرتبطــن 

ــا وثيقــا، وتعــدد املاملــك واإلمــارات العابــرة ذات الوجــود املتقطــع  ارتباطــا تاريخي

والقامئــة عــى بنــى عصبيــة مســتدمية، وأخــرا التشــكل املتكــرر لجامعــات شــتات 

ــذ العــر الوســيط حتــى اآلن. ــة من متتالي

 وتتميــز أهــم مراحــل املســار األرمينــي بانقطاعــات كــربى: التحول إىل املســيحية 

ــة(  ــة، واملغولي ــة، والركي ــع؛ وموجــات الغــزو والفتــح الثــاث )العربي يف القــرن الراب

التــي نتــج عــن كل واحــدة منهــا زوال الدولــة األرمينيــة املســتقلة؛ وإبــادة 1915–

1916 التــي انبثــق عنهــا الشــتات العاملــي الكبــر. وال يشــمل املســار ســوى فــرات 

ــان  ــية )القرن ــة: األرسة اآلرتاكس ــة( أرميني ــة )مملك ــا دول ــت يف أثنائه ــرة تأسس قص

2–1 قبــل امليــاد(، واألرسة األرزاســية )القــرون 1–4م(، واألرسة الباغراتيــة )القرنــان 

الشكل )11(: املسار املجايل-الزمني لألرمن

األرمن يجتاحون 
األورارتو ق. 4 ق. م

أرمينيا املستقلة 1991

األرسة اآلرتاكسية 
ق 2 م

أرمينيا عىل هامش 
الدول الهيلينستية
ق. 6 – 3 ق. م

مملكة تيغران األكرب 
األرمينية

ق. 1 ق. م

اآلرزاسيون يف أرمينيا
بني الرومان والبارثيني 

ق. 1 - 4 م

أرمينيا املقسمة
بني روما وفارس 

الساسانية ق. 4 - 6 م

اإلمارات الرتكية 
واألرمينية
ق. 11 م

مملكة أرمينيا يف 
قيليقية

ق. 12 - 13 م

اإلمرباطورية العثامنية
مع مراكز حكم ذايت 

أرمينية
ق. 14 – 19 م

إبادة األرمن
جمهورية أرمينيا 1918

الشتات
 العاملي

أرمينيا السوفييتية
1990 - 1921

املسيحية الغريغورية
 واللغة األرمينية

موجات الشتات
 املتعاقبة

تعدد وعدم استمرار
املاملك واإلمارات

أرمينيا تحت الحكم العريب
البغراتيون ق. 7 - 8 م

ق. 9 - 10 م

الشتات التجاري 
يف أوراسيا

الفتوحات العربية

الغزو املغويلالفتوحات الرتكية

املسيحية غري 
الخلقيدونية

أرمينيا تحت الهيمنة 
الفارسية - األخمندية

ق. 6 – 4 ق. م

2014 )Marie-Louise Penin(  إنجاز: ماري لويز بنان
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ــان 12–13م(. ــا )القرن ــة يف كيليكي ــة والهيثومي ــان الروبيني 9–10م(، واألرست

ويف املناطــق الجبليــة متعــددة اإلثنيــات يف رشق األناضــول، فــرض شــعب آخــر 

ــن،  ــاكلة األرم ــى ش ــتمرار ع ــاء واالس ــى البق ــرة ع ــه الكب ــال قدرت ــن خ ــه م ذات

ــيس  ــرة إىل تأس ــرة املتأخ ــعى يف الف ــذي يس ــردي ال ــعب الك ــر بالش ــق األم ويتعل

ــة. ــه القومي دولت

األكراد والكردستانات
باعتبارهم  أسطوري  أصل  بهم  يلصق  ما  وعادة  لغزا،  األكراد  أصل  مسألة  التزال 

يتحدرون من امليدين الذين يبدأ تاريخهم يف العام 612 ق. م عند سقوط نينوى. بيد 

أن أقرب تصور للواقع هو الذي يعترب األكراد نتاج اختاط جامعات قبلية استقرت 

 M.( يف املحور الجبي لزاغروس وطوروس وأخرى عربت هذا املحور يف أثناء هجراتها

والغويت  الكاشو  شعوب  من  يتحدرون  األكراد  أن  ويرجح   .)O’Shea, 2006, 116

الكاردو  وامليدين. وكانت جامعات تسمى  اإليامين  والشوبارو، وكذلك من  واللولو 

اإلمرباطورية  عهد  يف  تسكن   )Karduchoi( الكاردوشوي  أو   )Kardu/Qardu(

الفارسية األخمندية املنطقَة الجبلية نفسها، وعادة ما يعتربون أساف األكراد)3(، مع 

الجبلية، وكانوا يشكلون  العلم أن األرمن هيمنوا فرات متقطعة عى هذه املنطقة 

قسام من سكانها حتى بداية القرن العرشين.

ــى  ــم ع ــرة فتوحاته ــا يف ف ــن أطلقوه ــرب الذي ــراد إىل الع ــمية األك ــود تس تع

خليــط مــن القبائــل اإليرانيــة أو املتشــبعة بالثقافــة اإليرانيــة، وكانــت بعضهــا مثــل 

الغــوراين )Gurani( والــزازا )Zaza( تتكلــم لغــة غــر كرديــة، ورمبــا كان األكــراد مــن 

ــة )M. O’Shea, 2006, 125(. وبالنظــر  ــراد يف املنطق ــا الســكان الســابقن لألك بقاي

إىل الوثائــق املتوافــرة يف الوقــت الحــايل ومــا توصلــت إليــه األبحــاث، يتعــذر تحديــد 

أصــل األكــراد بدقــة قبــل الفتوحــات العربيــة وانتشــار اإلســام، كــام يســتحيل تحديد 

الفــرة الزمنيــة التــي أصبــح فيهــا األكــراد جامعــة قامئــة بذاتهــا.

قومية  دول  أربع  بن  نسمة  مليون  ثاثن  نحو  عددهم  يبلغ  الذين  األكراد  يتوزع 

)تركيا، وإيران، والعراق، وسورية(، ويشكلون أكرب أمة با دولة يف العامل. وتتميز اإلثنية 

الكردية بتجانسها الكبر وتعدد الجامعات اإلثنية املكونة لها، بحيث تحيط باألكراد 
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التي  املتبدلة  الهويات  األطراف ذات  املعامل جامعات  الواضحة  الكردية  الهوية  ذوي 

متثل الهوية الكردية بالنسبة إليها أحد الخيارات املمكنة بن هويات أخرى. وتختلف 

للنظام  تخضع  ال  التي  الفاحن  جامعات  عن  والكرد(  )العشرة،  القبلية  الجامعات 

 ra’yat, guran,( والكورمانك(  والكياوسبي،  وامليسكان،  والغوران،  )الرعية،  القبي 

miskên, kelawspî, kurmanc(، مع وجود حركية نحو التفاف الفئتن حول هوية 

إثنية كردية واحدة)4(.

مكوناتهــا  كل  تندمــج  ال  فسيفســاء  مــن  الكــردي  املجتمــع  يتألــف 

بالطريقــة نفســها يف املجموعــة الكليــة، وقــد تتغــر حدودهــا الخارجيــة 

بتغــر الظــروف )M. Van Bruinessen, 2006, 23 - 43(، ففــي فــرة الحكــم 

ــة  ــرة طويل ــة ف ــت األرايض الكردي ــة حكم ــران القاجاري ــل إي ــامين وداخ العث

ــاوة  ــع اإلت ــارات صغــرة شــبه مســتقلة تدف ــارش بواســطة إم بشــكل غــر مب

ــات  ــت الكيان ــرن التاســع عــرش زال ــات الق ــول مثانيني ــزي. وبحل للحكــم املرك

الكرديــة املســتقلة أو شــبه املســتقلة. ويف ســياق إقــرار تســير مركــزي ضمــن 

سياســة اإلصاحــات التــي اعُتِمــدت يف نهايــة القــرن التاســع عــرش مــن طــرف 

اإلمرباطوريتــن العثامنيــة والفارســية، ُعوِّضــت ســلطة األمــراء بســلطة الزعــامء 

ــة  ــرق الصوفي ــا بالط ــا وثيق ــن ارتباط ــوات( املرتبط ــيوخ، واألغ ــن )الش الديني

ــة األرض. ــة وملكي ــى القبلي والبن

تنــدرج ظاهــرة القبليــة )العصبيــة( الكرديــة يف الزمــن الطويــل، وقــد تأقلمــت 

 H.( ــا ــد مكوناته ــت أح ــى أصبح ــة حت ــة الحري ــائدة يف البيئ ــة الس ــع الحداث م

Bozarslan, 2006, 131 - 133(. ويســمح مفهــوم العصبيــة إذا ُطبــق مــن منظــور 

ــاط  ــع أمن ــوازاة م ــة بامل ــة تضامني ــات قبلي ــاء جامع ــة بن ــم حركي ــي بفه ــر تجزيئ غ

تنظيــم اجتامعــي أخــرى )الدولــة القوميــة، وقوميــات الدولــة أو األقليــات، واألشــكال 

املختلفــة للنضــاالت االجتامعيــة(. وقــد ُبِعثــت هــذه القبائــل بشــكل الفــت لانتبــاه 

ــذه  ــن ه ــد م ــت العدي ــرش، وكان ــع ع ــرن التاس ــة يف الق ــات التحديثي ــد اإلصاح بع

القبائــل موجــودة يف املــدن حيــث جســدت ســلطة مضــادة للبروقراطيــة العثامنيــة.

ويف تســعينيات القــرن التاســع عــرش أكــدت الحكومــة املركزيــة ســلطتها 

باالعتــامد عــى بعــض القبائــل الكرديــة العاملــة يف تنظيــم الفرســان املعــروف 
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ــيات  ــكيل امليليش ــة تش ــة سياس ــة الكاملي ــت الحكوم ــة«، وواصل بـ»الحميدي

القبليــة بتجنيــد 75 ألــف حــارس قــروي يف كردســتان الــريك خــال العقديــن 

ــة متــدن رسيعــة  ــن )H. Bozarslan, 2006, 138(. وعــى رغــم حركي األخري

وظهــور أشــكال عمــل حــري، يرجــح أن تظــل القبائــل يف املســتقبل املنظــور 

فاعلــة يف الفضــاء الســيايس الكــردي، بحيــث ميكــن أن تكــون يف الوقــت نفســه 

قــوى فاعلــة عــى املســتوى الوطنــي وعــرب الحــدود عــى املســتوى اإلقليمــي، 

ــم  ــى رغ ــردي ع ــيايس الك ــاء الس ــل الفض ــتدمية داخ ــات مس ــل مكون فالقبائ

خضوعهــا لحركيــة إعــادة تنظيــم مســتمرة.

املسار املجايل- الزمني والنموذج املجايل لألكراد
يســمح النمــوذج البيــاين للمســار املجايل-الزمنــي لألكــراد بإظهــار 

ــع  ــي، م ــارها التاريخ ــل مس ــم مراح ــز، وأه ــتمرارية يف املرك ــارص االس عن

الشكل )12(: املسار املجايل-الزمني لألكراد

اإلمارات الكرية:
الشدادية، املروانية...

ق. 10 - 12 م
مملكة األيوبيني الكردية

ق. 12 - 13 م

الفتوحات الرتكية

اتفاقيات سايكس - بيكو 
)1916(

الغزوات املغولية

الفتوحات العربية اإلسالم

األكراد ضمن
 اإليلخانة املغولية

اللغة الكردية ق. 13 - 15 م
واإلسالم

البداوة وشبه البداوة
البنى القبلية 

)العصبية(

صعوبة بناء الدولة
تعدد اإلمارات الصغرية

تقسيم كردستان بني 4 دول:
تركيا - العراق - إيران 

- سورية
ق. 20 – 21 م

األكراد بني اإلمرباطوريتني 
الصفوية والعثامنية

ق. 16 - 18 م

إمارات متعددة
تحت الهيمنة العثامنية 

أو اإليرانية
ق. 18 - 19 م

األكراد بني الخالفة 
واإلمرباطوريتني البيزنطية 
والسلجوقية ق. 7 - 9 م

إمرباطورية امليديني
ق. 4 ق م

كردستان العراق
ذو الحكم الذايت

الشتات الكردي
يف العامل
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ــي تعكــس االنقطاعــات يف تطــور هــذه  ــا الت ــة املرتبطــة به ــى املجالي البن

املجموعــة اإلثنيــة عــرب الزمــن الطويــل )الشــكل 12(. أمــا ثوابــت األكــراد 

فهــي حيــاة الرحــال أو شــبه الرحــال للرعــاة، وعمومــا منــط العيــش القائــم 

ــاط األكــراد القــوي جــدا بلغتهــم الهنــدو- عــى التنقــل، مــن جهــة، وارتب

أوروبيــة عــى رغــم تنوعهــا ضمــن مجموعــة اللغــات اإليرانيــة، واالنتــامء 

ــني مــع وجــود أقليــات شــيعية وعلويــة،  الراســخ ملعظمهــم إىل اإلســام السُّ

مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــى القبلي ــر يتصــل بالبن ــخ األكــراد انشــطار ســيايس كب  وياحــظ طــوال تاري

ــق هــذا االنشــطاَر موقُعهــم بــن أو داخــل إمرباطوريتــن  )العصبيــة( واإلمــارات، وعمَّ

ــة  ــون صعوب ــم يواجه ــا جعله ــذا م ــة، وه ــة والصفوي ــن، العثامني ــن متجاورت كبرت

ــدث إال يف  ــرة مل تح ــي ظاه ــة، وه ــؤونها أرسة مالك ــر ش ــة تدي ــاء دول ــرة يف بن كب

ــان 12-13م(. ــون: القرن ــم )األيوبي ــن تاريخه ــرة م ــرات قص ف

وكان األكــراد عــى الــدوام شــعب حــدود بــن الــدول اإلمرباطوريــة التــي 

أسســها البيزنطيــون والعــرب واإليرانيــون واألتــراك. ومــن الصعــب رســم حــدود 

كردســتان، الســيام أنــه كان دامئــا فضــاء متعــدد اإلثنيــات ويشــمل جــزءا 

ــة.  ــم املختلف ــرات تاريخه ــن يف ف ــذي كان يســكنه األرم ــن املجــال ال ــرا م كب

ــا،  ــة: تركي ــاث دول قومي ــن ث ــذ العــام 1923، مقســم ب ــا، من وكردســتان حالي

وإيــران، والعــراق. كــام يوجــد األكــراد يف شــامل رشق ســورية نتيجــة هجــرات 

ناجمــة عــن القمــع الــذي تعرضــوا لــه يف الــدول الثــاث التــي تتقاســم 

ــة  ــواة مركزي ــكل 13( ن ــايل )الش ــوذج الزمني-املج ــن النم ــتان. ويتضم كردس

مقســمة إىل أربعــة أجــزاء يتمتــع جــزء واحــد فقــط منهــا، وهــو الجــزء 

العراقــي، باالســتقالية ضمــن دولــة فدراليــة. ويف فــرة متأخــرة جــدا يعيــش 

الجــزء الســوري اســتقالية أســفر عنهــا األمــر الواقــع نظــرا إىل التــزام األكــراد 

ــة. ــه املســلحة املختلف ــن بشــار األســد ومعارضات ــراع ب ــاد يف ال الحي

ــن  ــد م ــعا ميت ــاال شاس ــمل مج ــة أوىل تش ــة حلق ــواة املركزي ــط بالن وتحي

ــرت  ــي ُهجِّ ــق الت ــي املناط ــول، وه ــى األناض ــاز وحت ــيا إىل القوق ــط آس وس

نــت فيهــا جامعــات ســكانية كرديــة أو ناطقــة بالكرديــة يف فــرات  إليهــا وُوطِّ
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مختلفــة مــن تاريخهــا )مــن القــرن الســادس عــرش إىل القــرن العرشيــن( مــن 

ــة  ــزال تتقاســم كردســتان؛ وتضــم الحلق ــي تقاســمت أو الت ــدول الت طــرف ال

الثانيــة خراســان، وبلوشســتان، وأفغانســتان، وأرمينيــا. أمــا الحلقــة الخارجيــة 

ــا  ــر طابع ــر فأك ــذ أك ــذي يتخ ــا، ال ــي األورويب أساس ــتات العامل ــمل الش فتش

ــرة  ــاملية. ويف ف ــكا الش ــويد، وأمري ــدا، والس ــا، وهولن ــا، وفرنس ــا: أملاني عاملي

الشكل )13(: النموذج الزمني- املجايل لألكراد
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ت التهجري التاريخية: خراسان - أفغانستان - بلوش

عمليا

كردستان

اإليراين

العراقي

السوري

الرتيك

كردستان املقسم بني 4  دول

منطقة كردستان العراق ذات الحكم الذايت

املنطقة الكردية يف سوريا ذات الحكم الذايت الفعيل

عمليات التهجري التاريخية )ق16 - 19م(

الشتات الكردي عرب العامل )ق. 20م(
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متأخــرة ظهــر شــتات ســيايس واقتصــادي أيضــا، يف املــدن الكــربى غــرب تركيــا، 

ــان. ــة، ولبن وفلســطن املحتل

القومية الكردية

نشــأت القوميــة الكرديــة يف الفــرة املتأخــرة للدولــة العثامنيــة، وتبلــورت 

بفضــل االتصــاالت بــن املثقفــن والضبــاط والتيــارات الفكريــة األوروبيــة، كــام 

ــدف  ــا. وكان ه ــتن له ــة املنافس ــة والركي ــن األرميني ــى القوميت ــت ردا ع كان

القوميــة الكرديــة تأســيس دولــة قوميــة باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة لدخــول 

ــلم،  ــر الس ــون)٭( يف مؤمت ــا ويلس ــي طرحه ــادئ الت ــزت إىل املب ــخ، وارتك التاري

وإىل مــا جــاء يف معاهــدة ســيفر )Sèvres( )1920( التــي أقــرت رضورة إنشــاء 

دولــة كرديــة، وإن ظلــت هــذه املعاهــدة حــربا عــى ورق.

ــرس  ــرب وف ــن ع ــة م ــعوب املهيمن ــة بالش ــة الكردي ــت القومي واصطدم

وأتــراك الذيــن متكنــوا برعــة، بعــد زوال اإلمرباطوريــة العثامنيــة، مــن 

االعتــامد عــى دولــة أو عــدة دول تســتند إليهــا أممهــم، يف وقــت حاولــت فيــه 

القوميــة الكرديــة »تكويــن أمــة مــن عنــارص مختلفــة اجتامعيــا ودينيــا ولغويــا، 

.)H. Bozarslan, 1997, 104( .»ــة ــرة األم ــع فك ــق م ال تتواف

ــة  ــاطر مؤسس ــه أس ــل دعامئ ــخ متخي ــة إىل تاري ــة الكردي ــتند القومي وتس

ــذي يرمــز إىل انبعــاث األمــة  ــد )21 مــارس( ال ــوم الجدي ــوروز أو الي ــا ن أهمه

ــن  ــا. وم ــتات كله ــات الش ــنة جامع ــاؤه كل س ــع إحي ــذي يجم ــة، وال الكردي

ــار امليديــن أســافا لألكــراد الذيــن التفــوا حــول رمــوز  األســاطر األخــرى اعتب

أخــرى مثــل كتابــات أحمــد إخــاين التــي تعــود إىل القرن الســابع عــرش والداعية 

إىل وحــدة األكــراد، وكذلــك الشــخصيات القوميــة املتمثلــة يف األمــراء األكــراد يف 

أثنــاء القــرن التاســع عــرش، إضافــة إىل خريطــة »كردســتان الكبــر« كــرد فعــل 

)٭( توماس وودرو ويلسون )1856–1924(، هو الرئيس األمرييك الثامن والعرشون، تبوأ منصب الرئاسة يف الفرة 

)1913-1921(، وينتمي إىل الحزب الدميوقراطي، وأعلن ما ُعرف دوليا بـ »املبادئ الـ 14« يف مؤمتر السام الذي ُعقد 
يف فرنسا يف العام 1919 بعدما وضعت الحرب العاملية األوىل أوزارها، ومن بن أبرز هذه املبادئ »حق الشعوب يف 

تقرير مصرها«، كام أنه صاحب فكرة إنشاء »عصبة األمم«، وحاز جائزة نوبل للسام يف العام 1919.
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رمــزي عــى تقســيم األرايض الكرديــة عشــوائيا بــن أربــع دول قوميــة، وكتحــٍد 

ــد اعتمــد الطــرح القومــي  ــم املتحــدة. وق ــن بعدهــا األم ــم وم ــة األم لجمعي

أيضــا عــى األهميــة األســطورية للشــهداء وكفاحاتهــم واألماكــن التــي تعرضــت 

ــة...(.  ــازر حلبج ــاد، ومج ــيم، وماهاب ــعيد، وآرارات، ودرس ــيخ س ــع )الش للقم

وعــى رغــم انشــطار الحركــة القوميــة إىل مجموعــات عديــدة، فــإن مــرشوع 

الدولــة املشــرك يدفــع الســكان ويحركهــم، وخاصــة الشــباب منهــم، يف نضاالت 

عــادة مــا ُتْقَمــع بعنــف مــن طــرف الــدول التــي يوجــد فيهــا األكــراد يف موقــع 

األقليــة. هــذا ويضــم الحقــل القومــي الكــردي يف الوقــت نفســه الداعــن إىل 

.)H. Bozarslan, 1997, 119( ــامين ــين، واإلس ــرب، واملاركس ــاط بالغ االرتب

ويف تركيــا نجــح حــزب العــامل الكردســتاين )PKK( مبرجعيتــه املاركســية-

ــذ  ــة من ــة الركي ــد ضــد الدول ــة األم ــة مســلحة طويل ــادة حرك ــة يف قي اللينيني

العــام 1984. وحافــظ هــذا الحــزب عــى وجــوده حتــى بعــد انتهــاء الحــرب 

تركيــا  الكــردي يف  للشــعب  املمثــل  الواحــد«  »الحــزب  ويعتــرب  البــاردة، 

وخارجهــا. ونظــرا إىل تراجعــه بعــد ســقوط الشــيوعية يف العــامل لجــأ الحــزب 

ــه،  ــذي ال ميكن ــني ال ــيايس الس ــام الس ــة واإلس ــة الديني ــتعامل املرجعي إىل اس

ــرك  ــراد، إذ ي ــاف األك ــتيعاب كل أطي ــية، اس ــة أو املاركس ــل األصولي ــه مث مثل

ــة  ــى القبلي ــه يتفاعــل مــع البن ــن، كــام أن ــن والشــيعة واليزيدي ــا العلوي جانب

ــا(. ــبندية مث ــة )النقش والُطرقي

مقاومة األكراد لإلدماج
ــة املتجــددة يف العهــد الكــاميل نتيجــة لتاحــم  كانــت االنتفاضــات الكردي

ــاع  ــة واتس ــى املركزي ــل ع ــام رد فع ــة: »أوله ــن املعارض ــن م ــن مختلف صنف

ســلطة الدولــة واإلصاحــات الفوقيــة والقوميــة الركيــة، وكلهــا عوامــل كانــت 

تـــهدد وجــود املجتمع الكــردي التقليــدي« )H. Bozarslan, 1991, 74(، فكان 

ــة  ــى االجتامعي ــن البن ــاع ع ــة الدف ــن املعارض ــف األول م ــذا الصن ــدف ه ه

واالقتصاديــة والدينيــة التــي تهددهــا السياســة الكامليــة القامئــة عــى املركزيــة 

والتحديــث، وكانــت هــذه املعارضــة ريفيــة أساســا.
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ــاكلة  ــى ش ــي ع ــي تحديث ــو قوم ــة فه ــن املعارض ــاين م ــف الث ــا الصن أم

ــة املقيمــة يف املــدن أو الخــارج،  ــة، وكان محركــه األنتيليجنســيا الكردي الكاملي

وهــو يقــوم عــى رفــض سياســة اإلدمــاج التــي تتبعهــا الدولــة الركيــة، ويهــدف 

إىل إقامــة دولــة كرديــة ال تختلــف كثــرا عــن الدولــة الكامليــة. ومبــا أن الحركــة 

ــا  ــري، فإنه ــط الح ــذر يف الوس ــا التج ــن يف إمكانه ــة مل يك ــة الكردي القومي

ارتبطــت أكــر فأكــر بالقبائــل والطــرق يف الوســط الريفــي، »فيكفــي االطــاع 

عــى خريطــة االنتفاضــات للتأكــد مــن تغلــب الطابــع الريفــي، بحيــث انتقلــت 

ــة، ومــن مناطــق الســهول إىل  ــة إىل الريفي االنتفاضــات مــن املناطــق الحري

الجبــال، وحتــى مــن املناطــق التــي تســود فيهــا حيــاة االســتقرار إىل مناطــق 

.)H. Bozarslan, 1991, 72( .»الرحــال

ــة،  ــة الكاملي ــد الدول ــة ض ــة متفرق ــات كردي ــذ 1920 انتفاض ــت من اندلع

ــا انتفاضــة الشــيخ ســعيد  ــت أهمه ــون، كان ــون و)أو( ديني قادهــا زعــامء قبلي

القمــع  وكان   ،)1938–1937( درســيم/تونجيي  القمــع يف  وأعــامل   ،)1925(

دمويــا مــن دون إمكانيــة تحديــد عــدد الضحايــا )عــدة آالف أو عــرشات اآلالف 

ــة عســكرية صارمــة يف كامــل رشق  ــك فــرض مراقب عــى األرجــح(، وأعقــب ذل

تركيــا، اســتمرت وفــق أســاليب مختلفــة إىل نهايــة تســعينيات القــرن العرشيــن. 

القمــع  حــوادث  ازديــاد  و1980   1960 يف  العســكريان  االنقابــان  وســبَّب 

واالعتقــال والســجن والتعذيــب والتغييــب، وكان هــذا العنــف نتيجــة للــراع 

بــن الجنــاح املســلح لحــزب العــامل الكردســتاين )PKK( )منــذ 1985( وقــوى 

األمــن التــي تعمــل بالتنســيق مــع القــوات املســلحة الركيــة يف الــرشق، وأيضــا 

يف أطــراف املــدن الكــربى التــي اســتقر فيهــا الكثــر مــن املهاجريــن األكــراد.

وبلــغ العنــف أوجــه خــال مــا ُعــرف بالســنوات الســوداء )1989 – 1995( 

التــي شــهدت تعبئــة مــا يزيــد عــى 300 ألــف جنــدي يف املناطــق الكرديــة. 

 Abdullah( ومنــذ توقيــف الزعيــم التاريخــي لحزب العــامل عبداللــه أوجــاالن

Öcalan( يف العــام 1999 تراجعــت حدة املواجهات بشــكل ملموس، وانســحب 

مــا تبقــى مــن قــوات الحــزب وزعامئــه إىل كردســتان العــراق يف العــام 2004.

وانحــرت املرجعيــة اإلقليميــة املتمثلــة يف »كردســتان الكبــر«، التــي 
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ــز رمــزي وأيقونوغــرايف، فحــزب العــامل نفســه تخــى  تعــود إىل 1945، يف حي

عــن فكــرة املطالــب اإلقليميــة منــذ تســعينيات القــرن العرشيــن. هــذا وقــد 

رجحــت الكفــة الدميوغرافيــة ملصلحــة أكــراد الخــارج )املــدن الركيــة الكــربى 

ــا )كردســتان(، مــام غــرَّ  ــراد رشق تركي وجامعــات الشــتات( عــى حســاب أك

عــى أرض الواقــع طبيعــة املســألة اإلقليميــة، وأعطــى دفعــا لحركيــات املحافظة 

ــة  ــى الشــبكات، عــى حســاب التجــذر يف أرض أصلي ــة ع ــة القامئ ــى الهوي ع

صــار مــن الصعــب رســم معاملهــا )J. F. Pérouse, 2011( )انظــر الفصــل 10(.

املسألة الكردية يف تركيا: االنفتاح أو التشنج؟
ــرار  ــة إىل اإلق ــت الحكومــات الركي ــن مال ــات القــرن العرشي ــة مثانيني ــذ نهاي من

بوجــود »واقــع كــردي« مــن دون تحديــد ماهيتــه، فقــد حــرر رئيــس الــوزراء 

الســابق تورغــوت أوزال )Turgut Özal( آالف املســاجن السياســين، ورفــع الحظــر 

ــوزراء الســابق  ــس ال ــة )1991(، واعــرف رئي ــرش باللغــة الكردي عــى التحــدث والن

ــن  ــرن العرشي ــعينيات الق ــة تس ــل )Süleyman Demirel( يف بداي ــليامن دميري س

ــة مل  ــة كردي ــة ثقافي ــوات نهض ــذه الخط ــت ه ــردي«. وتبع ــع الك ــميا بـ»الواق رس

يشــهد لهــا مثيــل يف الســابق، حيــث ُأنشــئت يف كامــل البــاد جمعيــات ومـــجات 

للرويــج للثقافــة الكرديــة، فعــى ســبيل املثــال تأســس يف إســطنبول املركــز الثقــايف 

ــدة  ــات يف ع ــه ملحق ــت ل ــذي أصبح ــام 1991، ال ــن )MKM( يف الع ــاد الرافدي لب

مــدن، وتأسســت ُدور نــرش عديــدة باللغــات الكرديــة يف كل مــن إزمــر وديــار بكــر 

ــطنبول. ــة إس وبخاص

ومنــذ 2002 ظهــرت مطالــب بتدريــس اللغــة الكرديــة اختياريــا مــن املســتوى 

االبتــدايئ إىل الجامعــة، وشــارك يف هــذه الحملــة مئــات اآلالف مــن األشــخاص مــن 

ــن  ــت م ــرد املؤق ــال والط ــون لاعتق ــرض املطالب ــة، إذ تع ــن نتيج ــفر ع دون أن تس

الجامعــات. وبضغــط مــن االتحــاد األورويب رخــص منــذ العــام 2004 لتلقــن دروس 

ــة )Urfa(؛  ــان )Batman( وأورف ــان )Van( وبامت ــة يف ف ــة الكردي ــة يف اللغ خصوصي

ــات  ــبوعية باللغ ــص أس ــة حص ــات العمومي ــات واإلذاع ــت يف التلفزيون ــام ُأطلق ك

الكرديــة، فضــا عــى أن الجمهــور الكــردي أصبــح بإمكانــه التقــاط القنــوات الكرديــة 
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التــي تبــث مــن شــامل العــراق.

وتطالــب األحــزاب الرشعيــة القليلــة التــي ينتمــي إليهــا بعــض النــواب األكــراد 

ــة  ــلطات املحلي ــرب للس ــتقالية أك ــح اس ــي ومن ــوي فع ــم جه ــام حك ــامد نظ باعت

ــدم  ــع ع ــزة م ــة متمي ــة كردي ــر بوجــود هوي ــا، يف خطــوة تق ــة منه والســيام البلدي

ــة  ــة الركي ــاح الحكوم ــم انفت ــى رغ ــة. وع ــة للجمهوري ــدة اإلقليمي ــاس بالوح املس

اإلســامية املعتدلــة املنبثقــة عــن حــزب العدالــة والتنميــة )AKP( عــى مثــل هــذه 

ــزال  ــا الي ــراف به ــول إىل االع ــق للوص ــإن الطري ــذ 2002، ف ــة من ــب الكردي املطال

.)J. F. Pérousse, 2005, 365 - 366( طويــا

ويف خطــوة أوىل مــن نوعهــا أوقفــت حكومــة AKP اإلســامية املحافظــة العمــل 

بقانــون حالــة الطــوارئ يف املناطــق الكرديــة، ورفعــت بعــض القيــود املفروضــة عــى 

ــب  ــب طي ــابق رج ــريك الس ــوزراء ال ــس ال ــرف رئي ــة، واع ــة الكردي ــتعامل اللغ اس

أردوغــان )T. Erdogan R.( يف خطــاب لــه يف مدينــة ديــار بكــر يف 2005، بوجــود 

مســألة كرديــة، وبــأن الدولــة ارتكبــت مظــامل يف كردســتان، ووعــد بالبحــث عــن حــل 

ســيايس للقضيــة )Ö. Yilmaz, 2013, 167 - 169(. ويف العــام 2009 ُأنشــئت أول 

 )PKK( قنــاة تلفزيونيــة وطنيــة ناطقــة بالكرديــة، ومــدد حــزب العــامل الكردســتاين

الهدنــة املعلنــة مــن جانــب واحــد يف ســبتمرب 2008 حتــى شــهر مــارس 2009. غــر 

ــذي  ــط ال ــة للضغ ــف 2000 نتيج ــذ صي ــق من ــوح يف األف ــدأت تل ــات ب أن الصعوب

مارســته املعارضــة والجيــش.

تعديل  ورفض  العسكرية  العمليات  تجدد  إىل  التشنج  تزايد  أدى   2010 العام  ويف 

ير  مام  األصوات  من  املائة  يف   10 الحصول عى  أبقى عى رضورة  الذي  الدستور 

بالتمثيل الكردي يف االنتخابات الوطنية. ومع انتهاء املباحثات الرية يف أوسلو )مايو 

2011( وتزايد القمع املوجه ضد الحركة الكردية، وصلت سياسة »االنفتاح الكردي« 

 .)J. F. Pérousse, 2005, 184 - 185( التي اتبعتها حكومة أردوغان إىل طريق مسدود

يف  الثورة  بداية  منذ  خاصة  جهوية،  توترات  بسبب  القاتلة  العنف  أعامل  وتزايدت 

سورية وسعي أكراد هذا البلد إىل الحصول عى استقالهم. كام أسهم اختال الوضع 

يف كردستان العراق يف زيادة التوترات وتشنج موقف حزب العامل الكردستاين الذي 

أصبح له هامش مناورة أكرب )Ö. Yilmaz, 2013, 168(، فتوارت من جديد آمال حل 
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سيايس للمسألة الكردية يف تركيا)5(.

ــوب رشق  ــف يف جن ــل والقص ــكان والتقتي ــري للس ــر الق ــم التهج ــى رغ وع

األناضــول أو درســيم، اضطــرت الحكومــات الركيــة إىل االعــراف بـ»الواقــع الكــردي« 

ومنــح مكانــة للغــات الكرديــة، وإن ظلــت هــذه املكانــة هامشــية. ونظــرا إىل 

اســتحالة املطالبــة باالســتقال أو حتــى اســتقال ذايت لـ»كردســتان« محــدد إقليميا يف 

ضــوء األوضــاع الراهنــة، تحــوَّل املقاومــون األكــراد إىل املطالبــة بالحقــوق االجتامعيــة 

والسياســية والثقافيــة التــي يأملــون تحقيقهــا يف مســتقبل غــر بعيــد.

ومــن املظاهــر الجديــدة ملقاومــة السياســة االندماجيــة إحيــاء أســامء األماكــن 

ــمية  ــق التس ــث تراف ــول، بحي ــوب رشق األناض ــة بجن ــق الريفي ــة يف املناط الكردي

ــو  ــرجعت نح ــذ 1990 اس ــة. ومن ــة القدمي ــمية الكردي ــع التس ــدة م ــة الجدي الركي

أربعــن قريــة ومدينــة تســميتها القدميــة يف مقاطعــات آغــري وقــارس وآردهــان مــن 

.)B. Çakir, 2014, 31 - 32( ــرى ــق أخ ــى مناط ــرة ع ــذه الظاه ــم ه دون أن تعم

ــميات  ــتحداث تس ــي واس ــط الريف ــة يف الوس ــميات القدمي ــاء التس ــل إحي وميث

كرديــة يف املجــاالت الحريــة الجديــدة، تجســيدا للحــق الثقــايف يف املحافظــة عــى 

ذاكــرة وهويــة األماكــن يف مواجهــة انعــدام املســاواة الثقافيــة والتمييــز الــذي 

يتعــرض لــه األكــراد، وتجلــت بذلــك حــدود سياســة التريــك التــي تواجــه مــن جانب 

آخــر ضغــوط االتحــاد األورويب لفــرض االعــراف بحقــوق األقليــات، فــإذا مــا اســتثنينا 

ــة  ــات إثني ــوزان توجــد عــدة أقلي ــا معاهــدة ل ــي اعرفــت به ــة الت ــات الديني األقلي

تطالــب أو قــد تطالــب مســتقبا باالعــراف بحقوقهــا الثقافيــة )العلويــون، واألكــراد، 

ــون...(. ــون، والقوقازي ــان، واآلشــوريون-الكلدان، واألذري ــاز، والعــرب، والري وال

خالصة: ظاهرة استمرارية شعبني جبليني عىل هامش اإلمرباطوريات الكربى
ــا ذات تضاريــس  ــا يتكــون مــن هضبــة علي ــا مجــاال جبلي احتــل األرمــن تاريخي

متقطعــة جــدا بــن جبــال زاغــروس وطــوروس، وهــو مجــال تقاســموا القســم األكــرب 

ــكل  ــة. ويش ــرة الحق ــخ يف ف ــرح التاري ــى م ــروا ع ــن ظه ــراد الذي ــع األك ــه م من

هــذا املجــال منطقــة عبــور بــن إيــران واألناضــول، وبــن القوقــاز وبــاد الرافديــن، 

ــا، وغــزوات وهجــرات  ــن آســيا وأوروب ــة الرابطــة ب ــت تعــربه املســالك التجاري كان
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ــد شــهد الســكان  ــة. وق ــرة العربي ــة مــن وســط آســيا أو مــن الجزي الشــعوب اآلتي

ــكان  ــن عــدم االســتقرار يف امل ــة م ــوا عــرب الزمــن يف هــذا املجــال حال ــن توطن الذي

والزمــان يف كل املراحــل التاريخيــة. بيــد أن شــعبن اثنــن برهنــا عــى قــدرة كبــرة يف 

االســتمرار والتجــدد منــذ فجــر التاريــخ وحتــى اآلن، وهــام: األرمــن واألكــراد. فقــد 

ــر طويــا مقارنــة  كانــت الــدول التــي أنشــآها صغــرة مــن حيــث االمتــداد، ومل تعمَّ

باإلمرباطوريــات املجــاورة عــى حدودهــام، غــر أن البنــى العصبيــة أو القبليــة لهذين 

ــي تعرضــا لهــا يف  الشــعبن مكنتهــام مــن البقــاء عــى رغــم الحــروب واملجــازر الت

فــرات تاريخيــة مختلفــة، خاصــة يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن، وتأسســت 

هويتهــام عــى االرتبــاط الوثيــق بلغــة هندو-أوروبيــة، وبالنســبة إىل األرمــن بالديــن 

املســيحي الــذي اعتنقــوه يف مرحلــة الحقــة مــن تاريخهــم.

وجعلــت الهجــرة القريــة أو الطوعيــة األرمــن واألكــراد يشــكلون يف فــرة مبكرة 

جامعــات شــتات أورو-آســيوية ثــم عامليــة، وجــدت نفســها يف قلــب حركــة التبــادل 

التجــاري. كــام مل تنجــح سياســات اإلدمــاج القــري التــي تعــرض لهــا هذان الشــعبان 

ــتانية  ــة والكردس ــات األرميني ــة )الكيان ــام األصلي ــمت أراضيه ــي تقاس ــدول الت يف ال

املتعاقبــة( يف القضــاء عليهــام وجعلهــام يشــاركان مشــاركة كاملــة يف الحيــاة 

ــا. وســمح  ــا به ــي ُألحق ــدان الت ــة للبل ــة والسياســية والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

ــتمرارية  ــارص االس ــراز عن ــايل بإب ــوذج املج ــي والنم ــار الزمن ــوذج املس ــم من ــا رس لن

االجتامعيــة والثقافيــة والــرشوخ واالنقطاعــات الكــربى الســيام السياســية التــي كان 

هــذان الشــعبان فاعلــن فيهــا.



اجلزء الثالث

عصر القوميات:
»الهندسة الدميوغرافية« أو حماولة فرض 

التجانس اإلثني
يف آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية
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 شهدت آسيا الصغرى أو األناضول يف عرص القوميات محاولة فرض تجانس إثني 

قرسي وعنيف ال مثيل لها يف الرشق األوسط أو البلقان. وكان الهدف املتوخى 

بناء دولة قومية تركية متجانسة إثنيا. فقد أنتجت القومية التي نادى بها الشباب 

األتراك، ومن بعدهم الكامليون، يف أثناء القرن العرشين يف منطقة الرشق 

األوسط، أكرث املشاريع تطرفا وشمولية ألجل بناء دولة قومية متجانسة إثنيا. 

وكانت النتيجة املبارشة لهذا التحول أن أصبحت اليونان بدورها أكرث دول البلقان 

تجانسا، إذ استقبلت أكرث من مليون الجئ يوناين من آسيا الصغرى، واستبدلت 

سكانها املسلمني مع تركيا. وواصل الكامليون السياسة املعروفة بـ»الهندسة 

الدميوغرافية أو اإلثنية« التي سّنها االتحاديون قبلهم، وكانت تلك السياسة السبب 

الرئيس يف إعادة تشكيل إقليمي جذري يف تركيا واليونان. وحتى ميكن فهم الطابع 

الفريد والجذري لهذه الظاهرة يجب علينا الوقوف عىل األسس التي قامت عليها 

هذه السياسة وتحليل اإلمكانات التي سخرت لتحقيق أهدافها.
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األرايض  كانت  األوىل  العاملية  الحرب  قبيل   

التي تشكل اليوم تركيا، أي آسيا الصغرى وتراقيا 

الرشقية، تضم أغلبية مسلمة نسبتها من 70 إىل 

80 يف املائة وفق املصادر املعتمدة، غري أن هذه 

األقليات  من  لكثري  موطنا  أيضا  كانت  املناطق 

اإلثنية املسلمة وغري املسلمة. ويف عهد القوميات 

اإلمرباطورية  وجود  فيه  أصبح  الذي  الناشئة 

األتراك  الشباب  اصطدم  مهددا،  العثامنية 

أقليتني  بوجود  الرتكية  القومية  لواء  الحاملون 

يف  وشامال  متفاوتا  توزيعا  موزعتني  مسيحيتني 

كامل األناضول وتراقيا الرشقية، هام: اليونانيون 

أقل  وبأعداد  الغرب،  يف  خصوصا  السواحل  يف 

بكثري يف الوسط؛ واألرمن خصوصا يف الرشق ويف 

آســيا  يف  واألرمــن  اليونانيــون 
الصغرى وتراقيا الشرقية

عشية احلرب العاملية األوىل

»سعى أعضاء جمعية االتحاد والرتقي 
إىل تفادي تفكيك األناضول عىل شاكلة 
الحروب  بعد  البلقان  يف  حدث  ما 
من  يجعلوا  أن  وأرادوا  البلقانية، 
القومية  للدولة  آمنا  فضاًء  األناضول 

الرتكية املسلمة«.

7
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الشكل )14(: املدارس والكنائس اليونانية يف آسيا الصغرى )1912(

الجنوب الرشقي ويف كثري من املراكز العمرانية. وكان وجود هاتني األقليتني معتربا يف 

العاصمة إسطنبول. 

بصفة  تتمتعان  كانتا  اللتان  اإلثنيتان-الدينيتان  املجموعتان  هاتان  تبنت   

»املّلة« العثامنية، طموحات قومية، وأسستا حركة قومية سبقت الحركة القومية 

املحافظة عىل  أنفسهم عثامنيني، ويرغبون يف  كانوا يعتربون  الذين  األتراك  لدى 

إمرباطوريتهم وتحديثها. 

 حصل اليونانيون منذ العام 1829 عىل دولتهم القومية عىل الضفة املقابلة من 

الدولة يف وقت  فيه. وشهدت هذه  املنترشة  الجزر  أرخبيل  إيجة ويف جزء من  بحر 

الحق حركية توسع، فضّمت إليها أرايض بعد الحروب البلقانية )1912–1913(، وكانت 

لها أطامع يف آسيا الصغرى )أيديولوجية إيديا الكربى(. أما األرمن فكانوا يطمحون إىل 

املندثرة،  إماراتهم  أو  أرايض ماملكهم  األناضول عىل  القومية يف رشق  إنشاء دولتهم 

واعتمدوا يف ذلك عىل روسيا التي توسعت إمرباطوريتها يف مرحلة متأخرة إىل القوقاز. 

يف  عنها  ُعرّب  كام  وطموحاتهام  األقليتني  هاتني  وجود  تقييم  نحاول  يجعلنا  ما  وهذا 

والرتقي  االتحاد  جمعية  اتبعتها  التي  القومية  السياسة  إىل  نتطرق  أن  قبل   ،1914
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)CUP( التي تولت الحكم يف اإلمرباطورية العثامنية منذ 1908، خصوصا يف 1913: 

والرتقي؟  االتحاد  جمعية  تحت  املنضوون  األتراك  الشباب  واجهه  الذي  الوضع  فام 

إن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب وصف توزيع وتنظيم ودميوغرافية أهم أقليتني 

عشية الحرب العاملية األوىل، قبل أن نحلل يف الفصول التالية سياسات جمعية االتحاد 

والرتقي من أجل بناء دولة قومية تركية.

 تنوع وانتشار اليونانيني العثامنيني يف أرايض تركيا الحالية
عشية الحرب العاملية األوىل

سلطة  تحت  املنضوية  األرثوذكسية  املّلة  من  جزءا  الصغرى  آسيا  يونانيو  كان   

البطريركية املسكونية بالقسطنطينية. ويف العام 1914 كانت هذه امللة تتألف من 26 

ميرتوبوال ترشف عىل شؤون 1315 جامعة يونانية، وتنظم نشاط 2228 مدرسة يونانية 

تنظيام  املّلة يضمن  لشؤون  املنظم  الجامع  الدستور  وكان   .)Maccas, 1919, 105(

خارج  من  فاعلون  فيه  ُيشارك  اليونانية  األرثوذكسية  للكنيسة  واتحاديا  دميوقراطيا 

الكنيسة. وُيجمع كل املالحظني املعارصين لتلك الفرتة عىل أن النظام التعليمي اليوناين 

الذي متّوله الجامعات املختلفة كان يتميز بجودته، »عكس الندرة والفقر اللذين كانا 

مييزان املدارس الرتكية« )Alaux, Puaux, 1916, 27(، فقد اعتربت الجامعات اليونانية 

تطوير التعليم أولوية قصوى، وجعلته مرتبطا بالتعليم الديني واملحافظة عىل الشعور 

القومي. وكانت أهمية وحيوية النظام التعليمي، باعتباره عامل تحديث ونرش لألفكار 

القومية اليونانية، من مظاهر حركية الثقافة الهيلينستية يف آسيا الصغرى والفاعلني 

فيها والذين كانوا ينشطون يف املجاالت التجارية والصناعية والزراعية والفكرية. 

 وتبنّي »خريطة املدارس والكنائس يف آسيا الصغرى يف العام 1912« )مقياس 1/مليونني( 

 ،)Commandant D. Notis Botzaris( التي نرشها الرائد الدكتور نوتيس بوتزاريس

عدد التالميذ والكنائس يف كل القضاءات العثامنية، وتظهر بشكل غري مبارش انتشار 

السكان اليونانيني يف آسيا الصغرى، وتحديدا يف املناطق التي كانت خاضعة للبطريركية 

التي  القومية  األيديولوجية  قوة  أّثرت  وقد   .)14 )الشكل  بالقسطنطينية  املسكونية 

نرشها هذا النظام التعليمي، واملرتبطة بالدولة اليونانية يف أثينا، بعمق عىل مستقبل 

يونانيي آسيا الصغرى.
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للنرش،  موجها  يكن  مل  »الذي   1914 للعام  العثامين  اإلحصاء  ُيعترب  أخرى  من جهة   

مرجعا موثوقا به، وإن قّلل من عدد السكان بشكل غري متعمد، وهو تقليل ال يخص 

طرف  من   1919 العام  يف  اإلحصاء  هذا  ُنرش  وقد  غريها«.  دون  سكانية  مجموعة 

بالتقديرات  نتائجه   )D. Panzac, 1988( بانزاك الدكتور  العثامنية، وقارن  الحكومة 

ووفق   .)Maccas, 1919( ماكاس  ل.  اليوناين، خصوصا  الجانب  ممثلو  وضعها  التي 

اإلحصاء العثامين )1914( كان يوجد يف األناضول 1235637 يونانيا، يف حني قدر ماكاس 

عدد اليونانيني بـ 1953566، وقّلل من عدد املسلمني الذين قدرهم بـ7256147 فيام 

حدد عددهم اإلحصاء العثامين للعام 1914 بـ9284937 )1(. 

 هذا ونتفق مع بانزاك )1988( يف اعتباره أن إحصاء السكان العثامنيني الذي أجرته 

الواقع من تقديرات ل.  الدولة العثامنية يف 1914 يظل عىل رغم نقائصه أقرب إىل 

ماكاس )1919( الذي عمد إىل تخفيض عدد املسلمني وبالغ يف تقدير عدد اليونانيني، 

مع العلم أن تقديرات ماكاس يف العام 1919 ُنرشت دعام للمطالب القومية اليونانية 

اليونانيني  عدد  من  يقلل  العثامين  اإلحصاء  أن  رغم  »عىل   .1922–1918 سنوات  يف 

الذين قدرهم بـ 1555936 أي أقل بـ 50 أو 100 ألف من الواقع، يجب أن نقر بأن 

التقليل من عدد السكان مل يكن متعمدا ومقصودا، فهو ينطبق أيضا عىل املسلمني 

الذين قدروا بـ 13721854 نسمة، يف حني ُيرجح أن عددهم الحقيقي كان 14 مليونا 

.)D. Panzac, 1988, 60( .»أو حتى 14 مليونا ونصف املليون

كيرتوميليدس ب.  و   )A. Alexandris( أليكساندريس  أ.  الباحثان  ويحيل    

)P. Kitromilides( )1984-1985، 23-29(، إىل مصدر آخر هو اإلحصاء الكنيس 

)البطريريك( والقنصيل اليوناين الذي أُطلق يف العام 1910 مببادرة من أو. فينيزيلوس 

إىل  نظرا  مصاعب  إنجازه  وواجهت   ،1912 العام  حتى  واستمر   ،)E. Venizelos(

املوقف املتحفظ لليونانيني العثامنيني الذي كانوا يخشون أن يجعلهم اإلحصاء عرضة 

للجباية والخدمة العسكرية العثامنية، وهذا ما أدى عىل األرجح إىل تفادي عدد من 

اليونانيني الترصيح بوجودهم والتقليل من عددهم الحقيقي. 

 كانت نتيجة هذا اإلحصاء أكرث بقليل من 1.5 مليون )1547952( بالنسبة إىل آسيا 

الصغرى، منهم قرابة 500 ألف )495936( يف والية آيدين )Aïdin(، ونحو 190 ألفا يف 

كل من إسطنبول وإزمري )189710(، أي نحو 690 ألفا )685646( يف األناضول الغريب. 
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ويف   ،)379900( ألفا   380 بنحو  األوسط  األناضول  يف  اليونانيني  عدد  اإلحصاء  وقدر 

منطقة البونط )سواحل البحر األسود( بـ 482406 نسامت. وبهذا تتوسط تقديرات 

كل  وتقديرات   ،)1235637(  1914 للعام  العثامين  اإلحصاء  يف  جاء  ما  اإلحصاء  هذا 

ملؤمتر  قدمت  التي   ،)1953566( وماكاس   ،)Polybius( )1777146( بوليبيوس  من 

السلم يف العام 1919، مع العلم أن هذه التقديرات ُضّخمت عن قصد لخدمة مطالب 

القوميني اليونانيني.

 متّيز الوجود اليوناين يف آسيا الصغرى بتوزعه وتنوع أصوله، ففي بعض املناطق 

بالنسبة  الحال  هو  كام  مبارشة،  البيزنطية  الفرتة  إىل  اليونانيني  السكان  أصول  تعود 

السكان،  املائة من إجاميل  البونط وكابادوكيا حيث كانت نسبتهم تقارب 20 يف  إىل 

العالقات بني  التي ظلت فيها  اللغوي مراحل متقدمة يف كابادوكيا  الترتيك  وإن بلغ 

اليونانيني واألتراك حسنة حتى تبادل السكان )1923(.

 وترسم خريطتان صورة دقيقة نسبيا عن وجود السكان اليونانيني يف آسيا الصغرى 

بالخريطة  األمر  ويتعلق   ،)15 )الشكل   1914 يف  املختلفة  القضاءات  بني  وتوزيعهم 

 )I. Bowman( بومان  إ.  وضعها  وأخرى   ،)1919( ماكاس  ل.  نرشها  التي  الـُملّونة 

»اعتامدا عىل مصادر جديرة بالثقة سابقة للعام Bowman, 1928( »1914(. وتبني 

الخريطتان أن أكرب كثافة للسكان اليونانيني يف املدن والريف، أي التي تتجاوز 20 يف 

املائة وحتى 30 يف املائة من إجاميل سكان القضاء، نجدها يف الساحل اإليوين شامل 

وجنوب إزمري، وعىل طول ساحل بحر مرمرة خصوصا يف منطقة بيثينيا، وعىل الساحل 

قيرصية  قضاء  يف  وأخريا  وطرابزون،  سامسون  وغرب  رشق  ويف  وظهريه،  البونطي 

)قيرصي( )Kayseri( يف كابادوكيا. أما يف املناطق األخرى فُيالحظ وجود يوناين، بيد 

أنه ال يتعدى 10 يف املائة، وكثريا ما يقل عن 5 يف املائة من إجاميل السكان، ويلفت 

ُيالحظ  وأخريا،  التجاري.  الشتات  جامعات  عادة  مييز  الذي  الكبري  االنتشار  االنتباه 

غياب اليونانيني أو وجودهم الضعيف يف كامل النصف الرشقي لألناضول خصوصا يف 

القضاءات التي يوجد فيها عدد كبري من األرمن )أكرث من 20 يف املائة(.

 ويف األناضول الغريب كانت املنطقة الواقعة إىل الغرب من خط ميتد من إزمري يف 

 )Afioum-Karahissar( حصار  وآفيوم-قارة   )Eskisheï( بإيسكييش  ومير  الشامل، 

يف  اقتصادي  يوناين  تأثري  تحت   ،)Antalya( أنطاليا  إىل  وصوال   )Isparta( وإسربطة 
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نحو 50  اليونانيون يشكلون  كان  الذي  إزمري  كثافة يف سنجاق  أكرب  األساس، وكانت 

يف املائة من سكانه، ويف مدينة إزمري ذاتها التي كان اليونانيون فيها يتجاوزون نصف 

السكان بقليل.

ظاهرة  املناطق  اليونانيني يف هذه  السكان  كثافة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   

عرش  الثامن  القرن  نهاية  يف  متت  هجرات  نتيجة  أساسا  فهي  نسبيا،  حديثة 

إيجة،  القارية وجزر بحر  اليونان  انطالقا من بالد  التاسع عرش  القرن  وطوال 

كام هاجرت أعداد كبرية من يونانيي دواخل األناضول، خصوصا كابادوكيا، إىل 

القسطنطينية وإزمري. 

 اعتمد الوجود اليوناين يف غرب األناضول عىل التوغل االقتصادي األورويب، 

خصوصا الفرنيس، وإن كان هذا الوجود يستند أيضا إىل جذور تاريخية عريقة 

االستعامرية  األوروبية  الغربية  القوى  أعوان  دور  اليونانيون  أدى  وقد  جدا. 

أداه  الذي  بالدور  مثال  مقارنته  ميكن  دور  وهو  وإنجلرتا(،  )فرنسا  اإلمربيالية 

إىل  بالنسبة  رئيسة  ضعف  نقطة  إىل  وتحول  آسيا،  رشق  جنوب  يف  الصينيون 

اليونانيني الذين أصبحوا رهائن سياسة القوى األوروبية وهدفا للقومية الرتكية. 

ومع أن معظم اليونانيني كانوا يعيشون يف املدن ومنفتحني عىل الخارج والحداثة، 

الشكل )15(: اليونانيون واألرمن يف آسيا الصغرى )1914(

القسطنطينية

بورصة

إزمري

آيدين

آداليا

قونية

أنقرة

أضنة

حلب

بريوت

دمشق

القدس

بغداد

املوصل

فان

سيفاسأررضوم

طرابزون

باطوم

ديار بكر

أكرث من 20% من سكان اليونان

أكرث من 20% من سكان األرمن

300 كلم0100200

Isaiah Bowmann, 1928, Le Monde Nouveau, Paris: Payot, p. 376 :املصدر
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فإن كثريا منهم كانوا يعيشون يف القرى الريفية خصوصا يف الجزء الشاميل الغريب 

القريب من بحر مرمرة.

 ويف الشامل الرشقي أي يف منطقة البونط املطّلة عىل البحر األسود، يعود 

الكومنني  )إمرباطورية  رأسا  البيزنطي  العهد  إىل  نسبيا  الكثيف  اليوناين  الوجود 

السفوح  فيها  مبا  والجبال  الساحل  البونطي  املجال  يف طرابزون(، ويشمل هذا 

الجنوبية املنفتحة عىل الهضبة األناضولية. وكان معظم هؤالء السكان اليونانيني 

)طرابزون  الساحلية  املوانئ  مدن  خارج  يعيشون  ريفيني  املناطق  هذه  يف 

انترشت  أخرى  جهة  من   .)...)Kerasunda( وكرياسوندا  وسامسون  وسينوب 

Gümüshane/( )كالديا(  غوموشان  منطقة  يف  املناجم  عامل  من  جامعات 

Chaldea( الجبلية يف عدة مناطق منجمية داخل األناضول، وكان ذلك بطلب 

 Ak / من السلطات العثامنية التي استعانت مبهاراتهم )آك داغ مدن، بوغا مدن

 .)Dag Maden, Bouga Maden

 ونظرا إىل عالقاتهم القدمية واملميزة بروسيا األرثوذكسية أصبح اليونانيون 

قارس  مقاطعتي  األوىل. ويف  العاملية  الحرب  بداية  منذ  البونطيون محل شبهة 

وآردهان األرمينيتني اللتني ضمتهام روسيا يف العام 1878 استقر 75 ألف يوناين 

بونطي توزعوا عىل 78 قرية، ويتحدر معظمهم من جبال كالديا والقرى املنجمية 

الروسية  السلطات  وكانت   ،)Argyroupolis/آرجريوبوليس( غوموشان  مبنطقة 

وأقام  املسلمون؛  سكانها  التي هجرها  املنطقة  هذه  إعامر  إلعادة  استقدمتهم 

اليونانيون بهذه املنطقة التي ليس لهم بها جذور أربعني عاما، أي حتى انسحاب 

الروس منها يف العام 1918.

 أما الكتلة الثالثة للوجود اليوناين يف آسيا الصغرى، وهي األضعف دميوغرافيا، 

باليونانية،  نادرة  حاالت  ويف  بالرتكية  ناطقة  أرثوذكسية  جامعات  من  فتتألف 

مناطق  يف  البيزنطي  الوجود  بقايا  متثل  ومعزولة،  متفرقة  جامعات  وهي 

وحافظت  وطوروس(.  وليسيا  وفريجيا  وليكاونيا  )كابادوكيا  والجبال  الهضاب 

الوسطى  العصور  يونانية  قريبة جدا من  يونانية  لهجات  الجامعات عىل  هذه 

املختلطة بالرتكية يف أماكن معزولة تحيط بها قرى أرثوذكسية ناطقة بالرتكية، 

كام متّسكت هذه الجامعات املوجودة يف بيئة أصبح معظم سكانها من املسلمني 
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)الرومية  البيزنطية  اليونانية  بهويتها  العثامنية،  ثم  السلجوقية  الفتوحات  بعد 

Romioi( باالرتكاز عىل انتامئها الديني املسيحي األرثوذكيس، عىل رغم تحولها 

إىل استعامل لغة الفاتحني األتراك.

 وميكن أخذ فكرة عن التوزيع الجغرايف للسكان اليونانيني يف آسيا الصغرى 

الجزئية  أو  الكّلية  اليونانية  الرتكيبة  ذات  واملدن  القرى  قوائم  إىل  بالرجوع 

بأثينا  الصغرى  آسيا  دراسات  مركز  وضعها  قوائم  وهي  السكان،  تبادل  قبل 

أكرث  أن  تظهر   ،)Kentro Mikrasiatikon Spoudon, 1996, 109-111(

املناطق اليونانية سكانا منطقة البونط التي كانت تضم 1454 موقعا كل سكانه 

 600( للدراسة  املركز  منها 795 موقعا أخضعها  اليونانيني،  منهم من  أو قسم 

دراسة  تعذرت  فيام  يونانيا-تركيا(،  موقعا مختلطا  يوناين خالص، و212  موقع 

كثري من هذه املواقع )659( النعدام وجود شهود يتحدرون منها، إذ تفرقوا يف 

االتحاد السوفييتي بعد الحرب العاملية األوىل و)أو( مل يتمكنوا قط من الوصول 

األناضول  املواقع، منطقة  البونط من حيث عدد  بعد  اليونان. وتحل  بالد  إىل 

الغريب والجنويب بـ 445 موقعا، وأخريا األناضول األوسط والرشقي بـ 137 موقعا 

كان يسكنه يونانيون ناطقون بالرتكية أو اليونانية.

توزيعه  الصغرى  آسيا  يف  اليوناين  الوجود  تواجه  كانت  التي  الصعوبات  ومن   

الكيلومرتات، فهناك رشيط عرضه 300 كلم يخرتق  بينها مئات  عىل مناطق تفصل 

األناضول من الشامل-الرشقي إىل الجنوب-الغريب، يشكل فيه املسلمون أكرث من 80 

يف املائة وحتى أكرث من 90 يف املائة من السكان، ويفصل بني األناضول الغريب وأرايض 

البونط وكابادوكيا يف وسط األناضول، بحيث ال توجد بني املناطق الثالث ذات الكثافة 

اليونانية العالية سوى شبكة واهية من الجامعات الحرضية قليلة العدد.

يونانيتني  كتلتني  إىل  والغربية  الشاملية  البحريتان  الواجهتان  تنتمي   

القارية  اليونان  وبالد  اإليجي  باألرخبيل  ترتبط  الغربية  فالواجهة  مختلفتني. 

التي هي امتداد لها يجمع بني العراقة )العصور القدمية( والحداثة )هجرات 

نهاية القرن الثامن عرش والقرن التاسع عرش(، ومتثل فيه إزمري مركزا اقتصاديا 

وثقافيا يونانيا مهام، فاق أثينا مكانة حتى منتصف القرن التاسع عرش، وكان 

قادرا عىل منافسة القسطنطينية، مثلام كانت اإلسكندرية يف وقت سابق. 
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 أما الواجهة الشاملية املطلة عىل البحر األسود فهي أكرث استمرارية من وجهة 

النظر التاريخية عىل رغم تراجع وزنها الدميوغرايف، وقد استطاعت أن تسرتجع 

إشعاعا عن  يقل  ال  بالبونط-األوكسيني،  اليونانية  للثقافة  قطبا  بوصفها  دورها 

قطب الساحل اإليجي، ويستفيد من موارد الجنوب الرويس ورومانيا وبلغاريا.

 

الجامعات اليونانية يف املنظومة السياسية العثامنية )1897–1908(
املسكوين  البطريرك  تزعم   ،1908 العام  يف  األتراك  الشباب  ثورة  قبل   

إىل  سلطته  واستندت   ،)millet-i Rûm( الروم«  »مّلة  للقسطنطينية 

امليرتوبوليت الذين هم املمثلون السياسيون لكامل اليونانيني الذين رضوا، من 

التي تضمن  العثامنية  بالخضوع للحكومة  البطريركية،  السلطة  خالل تقبلهم 

املزدوجة:  األبوية  الهيمنة  عىل  النظام  هذا  ويقوم  الحامية.  ذلك  مقابل  لهم 

هيمنة السلطان عىل امللل كلها، وهيمنة البطريرك عىل مّلته، وكان استجابة 

لحاجات املجتمع التقليدي االقتصادية والسياسية. وميثل امليرتوبوليت واألساقفة 

الجامعات  املحلية، ويسرّيون شؤون  العثامنية  اإلدارة  الرشعية لدى  املنظومة 

»الكوانوتيتس« )koinotites( داخل مقاطعاتهم، عىل شاكلة البطريركية عىل 

مستوى »املّلة«. 

للبطريركية  الخضوع  للميرتوبوليت  الرضائب  يؤكد دفع  الحاالت   ويف كل 

الوطني  للصندوق  الرضائب  من  جزء  ه  ويوجَّ العثامنية،  للسلطة  ورائها  ومن 

آخر  جزء  ص  ُيخصَّ حني  يف  الدينية...  واملباين  املدارس  بناء  عىل  ينفقها  الذي 

للبطريرك )S. Anagnostopoulos, 1997, 318-320(. وُتطَلق صفة »الجامعة« 

)koinotita( من دون متييز عىل القرى واملدن واألحياء الحرضية التي يسكنها 

اليونانيون، وتتألف كل جامعة من رعّية واحدة )paroisse( أو عدة رعّيات«، 

املستوى  يف  كبري  اختالف  وُيالحظ  رعّية.   23 من  إزمري  جامعة  تتكون  فمثال 

االقتصادي واالجتامعي بني الجامعات، فمنها ما يضم برجوازية ناشئة )الساحل 

الغريب الذي كان يعرف منوا دميوغرافيا(، ومنها ما هو تقليدي جدا )كابادوكيا 

التي كانت تشهد تراجعا(. وقد وفد معظم سكان جامعات الصنف األول إىل 

الساحل الغريب من األرخبيل اإليجي وبالد اليونان القارية، ويحملون الجنسية 
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وال  األتراك،  بجريانهم  يتصلون  وال  بهم،  خاصة  أحياء  يف  ويعيشون  اليونانية، 

وجود  لهم  سكانا  تضم  التي  الثاين  الصنف  الرتكية، عكس جامعات  يتحدثون 

عريق يف أرضهم، ويتفاعلون كثريا مع املجتمع الرتيك املحيط بهم الذي يتقاسمون 

معه الثقافة واللغة نفسيهام.

والصناعة  والحرف  بالتجارة  املشتغلة  الوسطى  الطبقة  دائرة  اتساع  دفع   

النامية، باتجاه علمنة السلطة يف مؤسسات جامعات غرب آسيا الصغرى، ففي 

إزمري عىل سبيل املثال استحدثت لجنة مركزية )kentriki epitropi( تنتخب 

أعضاءها هيئة ناخبة محدودة، ويكون نصف هؤالء األعضاء من جنسية يونانية، 

ويرشف مكتب اللجنة عىل الخدمات العامة التي كانت قبل ذلك من اختصاص 

الكنيسة واألعيان الذين يختارهم اليونانيون من الرعايا العثامنيني دون غريهم 

 .)S. Anagnostopoulos, 1997, 325-330(

بني  الربجوازية  األيديولوجية  انترشت  والقسطنطينية  إزمري  من  وانطالقا   

االقتصادي  التطور  عىل  كبرية  قدرة  أظهرت  التي  الغريب  الساحل  جامعات  كل 

بعض  وجود  رغم  عىل  القومي،  االنبعاث  مرشوع  مع  وتفاعلت  واالجتامعي، 

واملعلمون  )األطباء  املحلية  اإلنتيليجنسيا  أن  املؤكد  ومن  بينها.  االختالفات 

واألساتذة الذين درسوا بالقسطنطينية أو إزمري أو أثينا(، ومجالت وجرائد إزمري 

األيديولوجية  تجذر  يف  أسهمت  الساحل،  يونانيي  بني  املتداولة  والقسطنطينية 

القومية، ودفعت هذه البورجوازية املتوسطة التي اتخذت بالد اليونان قبلة لها 

باتجاه تحول تدريجي من مّلة الروم إىل »مّلة اليونان« أي األمة اليونانية.

الهيليني  اليوناين  أصبح  بحيث  غامضا،  وضعا  العوامل  هذه  كل  أوجدت 

يشعر كالهام  اليونانية،  الهوية  أي  نفسها  الهوية  يلتقيان يف  العثامين  واليوناين 

باالنتامء إىل »املّلة« نفسها، ويتقاسم كالهام الحب نفسه لوطنهام آسيا الصغرى 

والخشية نفسها من السلطة املركزية العثامنية، يف حني تبلور توجه إىل االحتامء 

يف  البطريركية  من  فعالية  أكرث  رغم ضعفها  عىل  كانت  التي  اليونانية  بالدولة 

املسائل االقتصادية، لتصبح البورجوازية املتوسطة ومشكالتها االقتصادية مطّية 

للدولة اليونانية تفرض بواسطتها سلطتها الوطنية يف مجال يتعذر عىل البطريركية 

.)S. Anagnostopoulos, 1997,472-487( الخوض فيه
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 ويف داخل األناضول، خصوصا يف كابادوكيا، اختلف الوضع متاما وظل منسجام 

مع املجتمع العثامين التقليدي الذي يعكسه نظام »مّلة الروم« املتمحور حول 

مؤسسة البطريركية.

 

القارامانليدس )Karamanlides( يف منطقة كابادوكيا 
يونانيا،   87021 )قونية(  إيكونيون  والية  يف  يوجد  كان   ،1912 العام  يف   

نسمة،   1101549 عددهم  البالغ  السكان  إجاميل  من  املائة  يف   8 يشكلون 

منهم 988723 تركيا و25805 من اإلثنيات األخرى؛ وكان عدد القرى الناطقة 

باليونانية والرتكية 81 قرية. وأظهر اإلحصاء الذي أُجري يف بالد اليونان يف العام 

اللورد  بلغ 103642 نسمة، وقدر  بالرتكية  الناطقني  املسيحيني  أن عدد   1928

ألف   50 بـ  السكان  مبادلة  عملية  قبل  عددهم   )Lord Curzon( كورزون 

اليونانيني  نسمة، فيام قّدرهم آخرون بـ 300 ألف نسمة اسُتبدلوا إىل جانب 

املسيحيني الناطقني باليونانية )R. Clogg, 2004, 387-388(. فهل يتعلق األمر 

أو بسبب عزلتهم  الرتكية قرسا  اللغة  استعامل  إىل  تحولوا  بيونانيني مسيحيني 

وسط السكان الناطقني بالرتكية؛ أو إنهم أتراك انضموا، قبل الفتح، إىل الجيوش 

السؤال،  هذا  حسم  املستحيل  من  الجدد؟  أسيادهم  دين  واعتنقوا  البيزنطية 

وإن ُوجدت الحالتان، فام هي نسبة هؤالء وأولئك؟ ومن اليقني أننا لن نعرف 

.)R. Clogg, 2004, 388( الحقيقة أبدا

سكان  بجمع  بكابادوكيا  األرثوذكس  اليونانيني  السكان  عدد  تقدير  ميكن   

أبرشية إيكونيون )قونية( )90300( وأبرشية قيرصية )Kayseri( )65120(، أي 

155420 نسمة، وفق إحصاء البطريركية املسكونية يف 1910–1912. ويف 1923-

1924، ُقدر عدد الالجئني الوافدين من كابادوكيا ضمن مبادلة السكان بـ 54622 

للقتل وكانوا  الذين تعرضوا  أو  الرجال املجندين  العدد  نسمة، وال يشمل هذا 

موجودين يف مناطق أخرى بتاريخ إجراء اإلحصاء.

الشامل والجنوب(  امتدادا يف  إمارة أكرث   كانت كابادوكيا )كارامانيا، وهي 

تضم 32 قرية مسيحية ناطقة بلهجة يونانية قدمية و49 قرية مسيحية ناطقة 

بالرتكية. وظلت العقيدة أمنت همزة وصل بني هؤالء السكان والهوية القومية 
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 karamanlidiki( اليونانية، وكانت كتبهم الدينية ُتدّون بالرتكية بحروف يونانية

grafi(. ويتحدر هؤالء اليونانيون املعروفون بالقارامانليدس من مناطق قيرصية، 

يوجدون  كانوا  إذ  كابادوكيا،  يف   )Nigde( ونيقده   ،)Nevsehir( ونفشهري 

 ،)Burdur( بكثافة، وانترشت أعداد منهم يف نواحي قونية، وإسربطة، وبوردور

كثري  وهاجر  األوروبية،  وتركيا  القرم  جزيرة  شبه  يف  بعضهم  وتوزع  وأنطاليا، 

كانت  عرش،  التاسع  القرن  ويف  العثامين.  العهد  طوال  القسطنطينية  إىل  منهم 

جامعات القارامانليدس تسكن أساسا يف أحياء يديكويل )Yedikule(، وساماتيا 

.)R. Clogg, 2004, 293( بإسطنبول )Narlikapi( ونارليكايب ،)Samatya(

 ال ميكن الجزم إن كان القارامانليدس يعتربون أنفسهم يف القرنني الثامن عرش 

الدولة  أن  املؤكد  من  أنه  بيد  أرثوذكسا،  مسيحيني  أم  يونانيني  عرش  والتاسع 

هؤالء  يوننة  إلعادة  سياسة  عرش،  التاسع  القرن  نهاية  منذ  تبنت،  اليونانية 

اليونانية  اللغة  لتدريس  أثينا  جامعة  يف  متخرجني  معلمني  بإرسال  السكان 

 Syllogos des( لألبناء يف املدارس. وُأنشئت جمعيات مثل جمعية سيلوغوس

Mikrasiates d’Anatolie(، عملت كلها من أجل إرسال الشباب اليوناين يف آسيا 

اليونان أو بكليات  الديني يف  التعليم  أثينا ومبدارس  الصغرى للدراسة بجامعة 

إزمري والقسطنطينية )R. Clogg, 2004, 405-406(. وعىل رغم هذه الجهود مل 

يحقق تعليم اللغة اليونانية تقدما كبريا، خصوصا بسبب اعتامد املدارس اللغة 

اليونانية »الخالصة« )katharevousa( املستمدة من اليونانية القدمية، وهذا ما 

يؤكده رحالة غربيون الحظوا أن اللغة الرتكية حّلت محل اللغة اليونانية شيئا 

.)2()R. Clogg, 2004, 408-409( 1923 فشيئا حتى العام

 سبب انتشار استعامل اللغة الرتكية بني القارامانليدس تأخَر وصعوبة تطوير 

تعليم اليونانية الذي اقترص وقتا طويال عىل تلقني الحروف األبجدية والحساب 

وبعض الصلوات، واستعملت فيه نصوص ُوضعت بالقارامانلية، فيام اجتهدت 

 Association grecque( بالقسطنطينية  النصوص  لدراسة  اليونانية  الجمعية 

العام 1861 تحت مظلة  املؤسسة يف   )de philologie de Constantinople

للناطقني بالرتكية باعتبار أن  اليونانية  البطريركية املسكونية، يف تشجيع تعليم 

اللغة أصبحت عنرصا أساسيا يف بناء األمة.
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 الجامعات اليونانية داخل األناضول
 توزعت هذه الجامعات بني أغلبية من السكان املسلمني، ومل تشكل كتال باستثناء 

الكثافة السكانية: قيرصية، نيقده، آقرصاي )Aksaray(، نفشهري.  بعض املراكز ذات 

عن  الحديث  يجدر  بحيث  السواحل،  جامعات  عن  كثريا  الجامعات  هذه  وتختلف 

جامعات أرثوذكسية منترشة عرب مساحات كبرية. ويتعلق األمر هنا بجامعات عريقة 

يف كابادوكيا وغاالتيا )Galatie( وليكاونيا )قونية(، ميكن تقسيمها إىل كتلتني كل منهام 

معزولة عن األخرى.

 كانت مدينة قيرصية املركز االقتصادي الكنيس لجميع اليونانيني األرثوذكس يف 

قرية  بها 17  تحيط  البطريريك(، وكانت  الرتاتب  )أول ميرتوبول يف  كابادوكيا  منطقة 

وآجيوس   )Everek( إفرييك  املهمة  األخرى  املراكز  ومن  عالية.  يونانية  كثافة  ذات 

اليونان  من  جامعات  تتعايش  حيث   ،)Agios Constantinos( كونستانتينوس 

الكنائس، واألديرة املنترشة يف كل  واألرمن، ويتجدد املشهد الذي نجده يف قيرصية: 

أحسن  الطبيعة  اتخذوا  سكان  وتجمعات  قرى  وآثار  األرض،  تحت  واملشاهد  مكان، 

حليف لهم. وكانت مدن وقرى ليكاونيا اليونانية قليلة وموزعة بحيث يصعب العثور 

عىل جامعات تجمعها خصائص مشرتكة.

املراكز  نحو  الهجرة  بسبب  األناضول  داخل  يف  اليونانيني  السكان  عدد  تقلص   

الكربى الساحلية عىل وجه الخصوص. فكابادوكيا التي شهدت طوال تاريخها وجودا 

يونانيا مستمرا، كانت منطقة يتنقل فيها السكان عىل الدوام، يزيد ويتناقص السكان 

األرثوذكس يف جهات قيرصية ونيقده ونفشهري وفق الظروف، وعىل رغم الضغوط التي 

تعرضوا لها مل يتمكن هؤالء السكان من الهجرة كام هو الحال بالنسبة إىل الجامعات 

ذاتها.  كابادوكيا  إقامتهم داخل  يغرّيون مكان  الجزر مثال(، فكانوا  )باتجاه  الساحلية 

من جهة أخرى، مل تستقبل هذه الجامعات الداخلية أعدادا كبرية من يونانيي الجزر 

وسواحل بحر إيجة يف القرنني التاسع عرش والعرشين، مثلام حدث يف إيونيا والسهول 

الساحلية وأحواض غرب األناضول. 

القرن  )نهاية  جدا  مبكرة  مرحلة  يف  إسطنبول  إىل  الهجرة  بدأت  املقابل  ويف   

الخامس عرش(، وامتدت بعدها إىل مدن اإلمرباطورية الكربى. ويف القرنني التاسع 

وأسهم  حقيقي؛  نزيف  إىل  تحولت  التي  الهجرة  وترية  ازدادت  والعرشين  عرش 
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تطور طرق املواصالت يف تشجيع الهجرة نحو وجهتني رئيستني: املناطق الداخلية 

خارج كابادوكيا، واملدن الساحلية الكربى؛ وتوجه معظم النازحني من كابادوكيا إىل 

القسطنطينية وإزمري وأضنة ومرسني وآميسوس )Amissos(، وقصدوا أيضا القاهرة 

واإلسكندرية وأثينا، حيث انضم جزء منهم إىل بروليتارية املدن، واندمج جزء آخر 

يف طبقة التجار األثرياء.

جامعات  يف  أثينا،  وحتى  القسطنطينية،  إىل  النازحون  الكابادوكيون  انتظم   

هجرتهم  مواطن  من  وعملوا  األصلية،  مدنهم  أو  قراهم  إىل  تنتسب   )koinotites(

عىل بعث الشعور باالنتامء اليوناين والنهضة القومية لألرثوذكس يف موطنهم األصيل 

املعزول، يف وقت مل تشهد فيه الجامعات التي ظلت يف كابادوكيا ظهور وعي قومي 

حقيقي وذايت، يؤرش عىل استبدال مفهوم »جامعة الروم األرثوذكس« مبفهوم »الجامعة 

اليونانية«، وأبقت عىل تنظيم تقليدي ميارس السلطة فيه الراهب وطبقة مالك األرايض 

.)démogérontie( )Sia Anagnostopoulos, 1997, 225-236(

السكان  من  مستدمية  نواة  عىل  املتطور  التنظيم  ذات  الجامعات  بعض  وحافظت   

)اليونانية  الجامعات  بكتل جهوية من  بل مرتبطة  تكن معزولة  اليونانيني، وألنها مل 

والرتكية(، شهد سكانها استقرارا نسبيا، وتجذروا يف مناطقهم التي جعلوا منها أقطابا 

الهجرة نحو املراكز  الكثرية، إذ سمحت لهم تقاليدهم يف  اقتصادية بفضل عالقاتهم 

نجد  ما  وعادة  التاريخية.  التحوالت  يف  واملشاركة  الخارج  عىل  باالنفتاح  الساحلية 

 Ürgüp,( )بروكويب(  وأورغوب  قيرصية،  مناطق  يف  تطورا  األكرث  الجامعات  هذه 

)نيابوليس(  ونفشهري   ،)Gelveri, Karvali( )كارفايل(  وغيلفريي   ،)Procopi

تجتمع  الجامعة  لجنة  كانت  كثرية  حاالت  ويف  ونيقده.   ،)Nevsehir, Neapolis(

مبدينة القسطنطينية وتسرّي منها الشؤون العامة، يف حني تقّيم نتائج األنشطة يف عني 

املكان تحقيقا للنجاعة)3(.

 

غرب  يف  »القومية«  اليونان  جامعة  إىل  األرثوذكس  الروم  جامعة  من 
األناضول )1908 – 1918(

 قّوضت ثورة الشباب األتراك )1908( أركان نظام املّلة الذي اتخذ طابعا قوميا 

علامنيا، وأصبح مؤسسة سياسية ال دينية بتأثري من الطبقة الربجوازية املتوسطة األكرث 
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نفوذا وقوة من الطبقة األرستقراطية التقليدية. وابتعدت مؤسسة املّلة عن املنظومة 

العثامنية بالتدريج، وارتبطت بالدولة اليونانية التي استعملت سفارتها وافتتحت عددا 

من القنصليات ونيابات القنصلية ملراقبة اآلليات لتتحكم يف املؤسسات املكونة لنظام 

إنشاء جمعيات  الخريية، ولتعمل عىل  املدارس واملستشفيات والجمعيات  املّلة مثل 

جديدة ذات توجه قومي. 

 خدم هذا التطور سياسة جمعية االتحاد والرتقي )CUP( التي كانت تعترب 

األقليات املسيحية، اليونانية يف هذه الحالة، جسام غريبا يعمل لحساب دولة 

قومية أجنبية تهدف إىل ضم أرايض آسيا الصغرى لليونان، يف حني انصب اهتامم 

لألرثوذكس،  »امتيازاتها«، ووضعها كراعية  الحفاظ عىل  كيفية  البطريركية عىل 

فكانت  السالفية،  الشعوب  تحرر  بعد  اليونان  يف  الرعاية  هذه  انحرصت  وإن 

تعمل عىل تأكيد صفتها كـ»زعيمة لألمة« )Ethnarchis(، يف وقت شهد تدخل 

الدولة اليونانية يف الشؤون الدينية مثل تعيني ومتويل امليرتوبوليت أو املدارس 

.)Sia Anagnostopoulos, 1997, 456-472(

الشباب  سياسة  تبعات  من  املتخوفون  اليونانيون  الربجوازيون  إزمري سعى  ويف   

األتراك، إىل تأكيد تبعية الطائفة اليونانية بكاملها إىل قنصلية اليونان العامة، أي إىل 

الدولة اليونانية، معتمدين عىل ما اعتربوه دعام من الشعب عىل رغم أن هذا األخري 

آسيا  تحرير  فكرة  عىل  القامئة  الوحدوية  األيديولوجية  تدعمت  وبذلك  رأيه،  ُيبِد  مل 

الشباب  بها  يتعامل  كان  التي  نفسها  وبالطريقة  اليوناين.  الجيش  بتدخل  الصغرى 

األتراك مع الشعب الرتيك، حاول الربجوازيون واملثقفون اليونانيون نرش وعي قومي-

تخدم  كانت  التي  الطائفية  فاملؤسسات  اليونانية.  الدولة  اليونان محوره  بني  سيايس 

الثقايف للسكان(، تحولت إىل العمل من  حتى ذلك الحني الهدف القومي )االنبعاث 

أجل إحداث يقظة سياسية بني السكان وإقناعهم برضورة بناء عالقات تربط الجامعة 

مبركزها السيايس القومي املحدد. وبينام كانت املدارس تنرش األيديولوجية الوحدوية، 

للجامعة،  الجديدة  املهمة  إلنجاح  املايل  الدعم  والخريية  الثقافية  الجمعيات  قدمت 

وأصبحت تسهم أكرث فأكرث يف نفقات الجيش الوطني اليوناين. ويربز إسهام الرهبان 

املهمة  للكنيسة عىل  أو غري طوعية  األموال وجود موافقة طوعية  يف حمالت جمع 

.)Sia Anagnostopoulos, 1997, 476-487( الجديدة للجامعة
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القومية،  الفكرة  تتبنى  وجعلها  اليونانية،  الجامعات  مّيز  الذي  نفسه  والتطور   

األرثوذكسية  »املّلة«  نظام  من  تدريجيا  وتخرج  اليونانية،  الدولة  لتأثري  وتخضع 

العثامنية، نالحظه أيضا لدى األرمن.

 

األرمن يف األناضول عشية الحرب العاملية األوىل
 بنّي ر. كيفوركيان )R. Kévorkian, 2006, 331-343( صعوبة تقدير أعداد 

وتحديد  العثامنية،  اإلمرباطورية  داخل  اإلجاميل  الدميوغرايف  ووزنهم  األرمن 

حدود  وتغيري  باألرقام  التالعب  ذلك  ومرد  املختلفة،  الواليات  بني  توزيعهم 

التقليل من  كان هدفها  أساليب  األناضول، وهي  اإلقليمية يف رشق  الوحدات 

حجم الوجود األرميني. 

العثامنية. ففي  البطريركية األرمينية واإلدارة   كام ُيالحظ تباين بني أرقام 

العهد  مجازر  أوىل  تاريخ  وهو   ،1895 للعام  السابقة  العثامنية  اإلحصاءات 

الحميدي، كان عدد األرمن داخل اإلمرباطورية ُيقدر، بني 1844 و1867، بـ 2.4 

مليون نسمة، منهم مليونان يف تركيا اآلسيوية، ليتقلص هذا العدد يف اإلحصاء 

الذي ُأنجز بني 1881 و1893 إىل 1048143 نسمة؛ مع العلم أنه ال ميكن تعليل 

هذا االنخفاض بفقدان إقليمي قارس وآردهان ونزوح األرمن إىل روسيا، فاألمر 

.)R. Kévorkian, 2006, 334-335( هنا يتعلق بتالعب سيايس باألرقام

 3 بـ  األرمن  عدد   )1878( برلني  مؤمتر  يف  األرمينية  البطريركية  وقدرت   

املقاطعات  يف  األرمن  عدد  البطريركية  حددت   ،1882 العام  ويف  ماليني. 

 )salname( »السلنمة«  أكدته  ما  وهذا  نسمة،  مليون   1.350 بـ  الرشقية 

الرسمية لإلمرباطورية للعام 1878 القامئة عىل الجباية. وبعد املجازر الحميدية 

مل  القرسية،  واألسلمة  أرميني،  ألف   300 نحو  وهجرة   ،1895  –  1894 يف 

نسمة ألف   800 نحو   ،1912 العام  يف  األرمن  لعدد  البطريركية  تقدير   يتعد 

بعموم  الخاصة   1913 العام  أرقام  أما   .)R. Kévorkian, 2006, 336-338(  

األناضول وتراقيا، التي جمعها كيفوركيان )2006، 339 – 343( من معطيات 

الواليات والسنجاقات، فهي كاآليت: 2925 تجمعا عمرانيا )مدينة وقرية(،  كل 

قدر إجاميل  سكان  وعدد  مدرسة،  و1996  ديرا،  و451  كنيسة،   و2538 
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بـ 1914620 نسمة. ومن هذا املجموع كان 762848 أرمينيا أي 90 يف املائة 

يعيشون يف الريف جنبا إىل جنب مع األكراد واألتراك، ويتوزعون عىل 2084 

تجمعا يف الهضبة األرمينية العليا )واليات أررضوم، وفان، وبيتليس، ومعمورة 

العزيز، وديار بكر(؛ ويف املناطق الحدودية )واليات سيفاس، وطرابزون، وأنقرة( 

كان 413736 أرمينيا )80 يف املائة( يعيشون يف الريف مع األتراك واليونانيني 

واألكراد؛ ويف الجنوب وتحديدا يف كيليكيا )والية أضنة وشامل والية حلب( كان 

يعيش 308979 أرمينيا )60 يف املائة( يف القرى؛ وكان 180667 أرمينيا يعيشون 

كان  وأخريا،  بورصة؛  إىل  إزميت  املمتدة من  املنطقة  بيثينيا يف  يف مدن وقرى 

 R.( وتراقيا  وإزمري  بإسطنبول  الحرضي  الوسط  يف  موجودين  أرمينيا   215131

من  )أكرث  لألرمن  وجود  أكرب  أن  إجامال  وُيالحظ   .)Kévorkian, 2006, 345

20 يف املائة من سكان الوالية( كان يف رشق األناضول، خارج األقليات األرمينية 

القاطنة باملدن الكربى )الشكل 15(، أي أن الوجود األرميني كان أكرث تركيزا من 

الوجود اليوناين من الناحية الجغرافية.

 كان املجتمع األرميني يف 1914 مجتمعا ريفيا باألساس، حتى يف املناطق 

الواقعة خارج الهضبة األرمينية العليا يف رشق األناضول، وكان األرمن يسكنون 

فيها  يتعايش  مختلطة  قرى  عىل  فضال  الخالصة،  األرمينية  القرى  من  العديد 

األرسية  البنى  وتتمحور  واألتراك.  األرمن  نادرة  حاالت  ويف  واألكراد،  األرمن 

األبوية حول شخص »الدنودر« )danouder(، وهو زعيم األرسة الذي يرشف 

عىل استغالل أرايض وأمالك الجامعة، خصوصا وسط الجبال والهضبة العليا يف 

رشق األناضول مبناخها القايس. 

الجامعة  تتبع  غائبة، يف حني  األحيان  العثامنية يف معظم  اإلدارة  وكانت   

املحلية تنظيام تراتبيا محوره »شيخ البلدية« الذي عادة ما يكون أكرث »الدنودر« 

هذا  حياة  تحكم  وكانت  العقالء«،  و»مجلس  الراهب  إىل  إضافة  وجاها،  ثراء 

العامل الريفي األعياد الدينية املرتبطة باملواسم الزراعية والنشاط الفالحي. 

كبري  حد  إىل  موزعني  عرش  التاسع  القرن  بداية  يف  األرمن  السكان  وكان   

مام  كبريا،  قلبها  يف  املسلمني  وجود  كان  التي  األناضولية  الهضبة  وسط  عرب 

ألغى إمكانية إنشاء دولة قومية أرمينية متجانسة، فضال عىل أن أغلبية أفراد 
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»املّلة« األرمينية ظلوا أوفياء للدولة العثامنية حتى ُعرف األرمن باملّلة الصديقة 

الشباب  مع  فرتة طويلة  اشرتكوا  األرمن  الثوريني  أن  كام   .))millet-i sadika

يكونوا  املتسلط، ومل  الثاين  عبدالحميد  السلطان  نظام  نضالهم ضد  األتراك يف 

معادين للدولة العثامنية يف حد ذاتها، بحيث ميكن الجزم بأن مجازر 1895–

1896، وبعدها إبادة 1915–1916، حدثت ألن معظم األرمن مل يكونوا مسلحني 

.)E. Hartmann, 2013, 182( ومتمردين عىل النظام القائم

وميارسون  بهم،  خاصا  حيا  غالبا  األرمن  يقطن  العمرانية  املراكز  ويف   

املحلية  التجارة  ويحتكرون  املركزي،  البازار  يف  والتجارية  الحرفية  أنشطتهم 

بـ»إصناف«  املعروفة  الحرفية  النقابات  ويهيمنون عىل  األقاليم،  بني  والتجارة 

)esnaf( التي كانوا يحافظون يف كنفها عىل مهارات متوارثة جيال بعد جيل. أما 

يف املدن الصغرى فيامرس السكان األرمن أنشطة زراعية )الخرضاوات، والكروم، 

واألشجار املثمرة(. 

من  مببادرة  عثامنية  صناعات  نشأت  عرش  التاسع  القرن  سبعينيات  ويف   

ومدن  وإزمري  إسطنبول  يف  واليونانية  األرمينية  للربجوازيتني  منتمني  مقاولني 

بيثينيا وكيليكيا، ومل تظهر مثل هذه الصناعات إال نادرا يف املقاطعات الرشقية 

املتكررة  الغارات  بسبب  األمن  وانعدام  القاعدية  النقل  هياكل  غياب  بسبب 

الربجوازية  عملت  كام   .)R. Kévorkian, 2006, 346-349( األكراد  للرُّحل 

األرمينية يف مجال املال يف املدن الكربى حيث كانت لها مكانة مرموقة.

توزيع األقليات يف تركيا يف الفرتة العثامنية )1893–1914(
 وضعت فرانسواز روالن )Françoise Rollan, 2004, 166-168( خريطة 

غري  األقليات  من  وغريها  واألرمينية  اليونانية  األقليات  توزيع  فيها  أظهرت 

والربوتستانت(،  والكاثوليك،  واملسيحيني  والغجر،  الرسيان،  )اليهود،  املسلمة 

اكتامال  األكرث  العثامنيني  السنجاقات، واعتمدت يف ذلك عىل اإلحصائيني  وفق 

وصحة، وهام إحصاءا 1893 و1914. 

 بدأ اإلحصاء األول يف 1881–1882، ودام سنني عدة، لتنرش نتائجه يف العام 1893، 

ويرجح أن هامش الخطأ فيه يرتاوح بني 2 و5 يف املائة يف املناطق األكرث تطورا واملتوافرة 
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عىل وسائل مواصالت جيدة، وبني 6 و10 يف املائة يف املناطق البعيدة خصوصا مقاطعات 

رشق األناضول. واقترصت الخريطة عىل السنجاقات العثامنية التي تشملها إجامال حدود 

تركيا الحالية )F. Rollan, 2004, 163-165(، مع العلم أن املرجع اإلحصايئ األكرث دقة 

بالنسبة إىل هذه الفرتة يقدمه كامل كربات )Kemal Karpat( )1985(. وتبني الخريطة 

)حتى  روسيا  ضمتها  التي  قارس  مقاطعة  باستثناء  الحالية،  بحدوده  الرتيك  القطر  أن 

1918(، كان يضم آنذاك: 8924470 مسلام )80 يف املائة(، و961174 أرمينيا )8.6 يف 

املائة(، و902911 يونانيا )8 يف املائة(، من العدد اإلجاميل للسكان املقدر بـ11170977 

الذين ال تظهرهم  املصنَّفة تحت وصف »اآلخرين«  الفئة  العدد  نسمة، ويشمل هذا 

الخريطة بالتفصيل وهم ميثلون 3.4 يف املائة.

 أما إحصاء 1914 املنجز عشية الحرب العاملية األوىل، فهو تحيني إلحصاء 

1906، اعتامدا عىل املعطيات الشهرية التي جمعها موظفو اإلحصاء املحليون 

خالل مثاين سنوات سابقة. ومن املرجح أن عدد السكان غري املسلمني الوارد يف 

اإلحصاء ال يعكس الواقع ألن بعضهم تفادى الترصيح تفاديا للخدمة العسكرية 

)منذ 1908( وتهربا من الجباية. وُيقدر منو العدد اإلجاميل للسكان )16.115 

مليون نسمة يف 1914( بني 1893 و1914، مع أخذ إقليم قارس بعني االعتبار، 

بـ 3.762 مليون نسمة )30 يف املائة(، بحيث ازداد عدد املسلمني بـنحو 3.300 

املائة(، واألرمن  ألفا )36.7 يف  املائة(، واليونانيني بنـحو 417  مليون )33.8 يف 

بـ278 ألفا )28 يف املائة(، عىل رغم مجازر 1894–1895. أما الطوائف األخرى 

منها  كبرية  أعداد  غادرت  فقد  واألجانب(  اآلخرون،  واملسيحيون  )اليهود، 

اإلمرباطورية قبل اندالع الحرب. ويفرس النمو الكبري للسكان املسلمني مجيء 

 ،)F. Rollan, 2004, 166-167( الجئني من القوقاز والقرم والبلقان

الرشقية، وتحديدا سنجاقني  املنطقة  ما عدا  السكان يف كل مكان  تزايد   وُيالحظ 

تراجع  كام   ،))Hakkâri( وهكاري   ،)Dersim( )درسيم  السكان  فيهام  يقل  جبليني 

عدد السكان بشكل طفيف يف أربعة سنجاقات غربية )شانكريي )Çankiri(، وكوتاهيا 

.)Kirkkilise(، لوبنطسإو( )F. Rollan, 2004, 160-161( وكريكيليزي ،)Kütaya(

تضمنته  ما  مع   1914 يف  املسيحية  األقليات  توزيع  خريطة  وتتطابق   

الخريطة التي وضعها إيزايا بومان )Isaïa Bowmann, 1928, 376( التي تخص 
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الرشقية  تراقيا  تشمل  روالن  أن خريطة  15(. عىل  )الشكل   1914 العام  أيضا 

وإسطنبول الغائبتني يف خريطة بومان، بحيث تظهر األهمية العددية لليونانيني، 

عددا  أكرث  كانت  فاألقليات  املنطقتني،  هاتني  واليهود، يف  األرمن  أقل  وبدرجة 

وشاتالكا   )Edirne( وأدرنة   )Gelibolu( غاليبويل  سنجاقات  يف  املسلمني  من 

ضعيفة  بأغلبية  عددا  أكرث  املسلمون  يكن  ومل  إسطنبول،  وحتى   ،)Çatalca(

إال يف سنجاقي كريكيليزي )Kirkkilise( وتيكريداغ )Tekirdag(. هذا وال نجد 

وضعا مثل هذا يف األناضول إال يف سنجاق إزمري وسنجاقات فان )Van( وموس 

)Mus( وبيتليس )Bitlis( يف الرشق. وتسمح هذه الخريطة بفهم دوافع سياسة 

جمعية االتحاد والرتقي التي حاولت يف مناسبتني )1914 و1923( إفراغ تراقيا 

الرشقية من األقليات لتحصني حدود تركيا يف البلقان، وتهجري األرمن إىل الرشق 

يف منطقة حدودية أخرى.

 

 نقاط القوة والضعف يف الوجود اإلسالمي يف القطر
الرتيك خالل العهد العثامين

 تظهر خريطة بومان )Bowmann, 1928, 377( املتعلقة بالنسبة املئوية 

النسبة كانت أقل من 50 يف  للمسلمني يف سنجاقات تركيا اآلسيوية، أن هذه 

املائة يف منطقة إزمري وبالتحديد يف آيفاليك )Aïvalyk( عىل الساحل الغريب، 

ويف املنطقة املحيطة ببحرية فان يف الرشق )الشكل 15(، مع امتدادت لهاتني 

املنطقتني ترتاوح فيها نسبة املسلمني بني 70 و 50 يف املائة، ويتعلق األمر هنا 

الغريب، وجهات سريت )Sirt( وبيتليس وهكاري  الشامل  بيثينيا يف  بـكل من: 

من  الجنوب،  إىل  الشامل  من  ميتد  رشيط  إىل  إضافة  بكر؛  ديار  رشق  جنوب 

أماكن  املائة يف عدة  املسلمني عن 70 يف  فيه وجود  يقل  أضنة،  إىل  سمسون 

)سمسون، ماراش )Marach(، غرب أررضوم(. ويشكل املسلمون األتراك كتلة 

أنقرة  تقع مدينتا  وآنطاليا، حيث  األناضول بني سينوب  كثيفة يف وسط غرب 

وقونية اللتان كانت نسبة املسلمني فيهام تتعدى 90 أو 80 يف املائة عىل األقل؛ 

وتكتمل هذه الكتلة بسنجاقات معزولة ترتفع فيها نسبة املسلمني إىل ما بني 

)Bayezit(، وغنتش  املائة، وهي: الزيستان )Lazistan(، وبايزيد  80 و90 يف 
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 Cebel-i( الربكات  وجبل   ،)Urfa( وأورفة   ،)Malalya( وماالليا   ،)Genç(

Bereket( يف الرشق، وبيغا )Biga( يف الغرب. 

تفكيك  تفادي  إىل  )االتحاديون(  والرتقي  االتحاد  جمعية  أعضاء  سعى   

أن  وأرادوا  البلقانية،  الحروب  بعد  البلقان  يف  ما حدث  شاكلة  األناضول عىل 

يجعلوا من األناضول فضاء آمنا للدولة القومية الرتكية املسلمة، ما دفعهم إىل 

اعتامد سياسة »هندسة دميوغرافية« )ingénierie démographique( )انظر 

 90 من  )أكرث  املسلمة  األغلبية  ذات  املناطق  نطاق  التاليني( وسعت  الفصلني 

يف املائة( قدر اإلمكان، عىل حساب الوجود اليوناين الذي كان كثيفا يف الغرب 

وتوطني  املسلمني  السكان غري  بتهجري  الرشقية، وذلك  وتراقيا  الغريب  والشامل 

املسلمني الالجئني من البلقان والقوقاز مكانهم. وهذا ما حدث أيضا يف الرشق 

والجنوب الرشقي بالتهجري والتقتيل اللذين شمال األرمن واليونانيني البونطيني 

والرسيان. واستكمل التجانس اإلثني مببادلة السكان مع اليونان يف العام 1923 

مبوجب معاهدة لوزان، وهكذا سمحت الحرب العاملية األوىل بتحقيق األهداف 

املسطرة بشكل عنيف، مام يفرض علينا تناول كيفية تطبيق هذه السياسة التي 

كان مثنها تصفيات إثنية وعملية إبادة.
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 كانت الفكرة القومية التي حملها الشباب 

من  األول  النصف  يف  والكامليون  األتراك 

واكتامال  تطرفا  األكرث  الوجه  العرشين  القرن 

يف  إثنيا  متجانسة  قومية  دولة  بناء  ملرشوع 

املبارشة  النتيجة  وكانت  األوسط،  الرشق 

تحول اليونان بشكل مواز إىل الدولة القومية 

استقبلت  أن  بعد  البلقان،  يف  تجانسا  األكرث 

أكرث من مليون الجئ يوناين من آسيا الصغرى 

وتراقيا الرشقية، واستبدلت سكانها املسلمني 

مع تركيا. وهنا يطرح سؤال مفاده: أمل تكن 

الكامليون  واصلها  التي  االتحاديني  سياسة 

السبب الرئيس يف إعادة تشكيل اإلقليم الرتيك 

بطريقة جذرية؟

والتصفيــة  الطــرد  سياســة 
اإلثنية املطبقة ضد اليونانيني

االحتــاد  جمعيــة  طــرف  مــن 
والرتقي والكماليني

)1950-1913(

»إبادة األرمن أو تهجري األكراد مل يحال 
نهائيا املسألتني األرمينية والكردية كام 
كان مأموال، بل عمق التعامُل العنيف 
مع  الشمولية  القومية  للديكتاتورية 
السيايس  الطابَع  الرشقية  الواليات 
القومي ملطالب األكراد، وأحدث رشحا 
مطالب  وأنعش  األرمن،  مع  عميقا 

االنفصال كام حدث يف البلقان«.

8
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 Fuat Dündar,( اإلثنية«  بـ»الهندسة  املعروفة  السياسة  وضعت 

و»الهندسة   ،)Ugur Ümit Üngör, 2009( االجتامعية«  و»الهندسة   ،)2014

الدميوغرافية« )Taner Akçam, 2012(، وفق التسميات املختلفة التي أطلقها 

االتحاد  جمعية  إىل  منتمني  األتراك  الشباب  من  الكتاب، جامعة  هؤالء  عليها 

والرتقي )CUP(، وكانوا متأثرين بتوجهات أيديولوجية تندرج ضمن الداروينية 

االجتامعية، وأفكار مثقفني فرنسيني من اليمني أو حتى اليمني املتطرف، وأيضا 

املقاربة الوضعية )positivisme( القامئة عىل علمي اإلحصاء والخرائط.

هذا ما يتطلب تحليل املقاربة الوضعية العلمية التي اعتمدها الشباب األتراك 

وأيديولوجيتهم االجتامعية الداروينية، قبل دراسة أول تطبيقاتهم لها املتمثلة يف 

أعامل الطرد والتقتيل التي تعرضت لها األقلية اليونانية املسيحية األرثوذكسية بني 

1913 و1923. وكانت هذه األيديولوجية التوتاليتارية نفسها وراء ما أصاب األقلية 

األرمينية من إبادة يف 1915–1916 والتي سنخصص لها الفصل التايل.

الشباب األتراك والداروينية االجتامعية
قطع جيل الشباب الرتيك الذي نشأ يف عهد عبدالحميد الثاين )1876–1909(، 

موروث  مع  الصلة  عرش،  التاسع  القرن  من  األخري  العقد  منذ  سياسيا  ونشط 

فاتخذوا   ،)Tanzimat( »التنظيامت«  إصالحيو  إليه  استند  الذي  األنوار  فكر 

تني  )Ernest Renan(، وهيبوليت  رونان  إرنست  أمثال  لهم مفكرين  مراجع 

 Action( »و»الحركة الفرنسية ،)Gobineau( وغوبينو ،)Hippolyte Taine(

لوبون  غوستاف  مّثله  األتراك  الشباب  يف  تأثري  أكرب  أن  عىل   .)française

)Gustave Le Bon( الذي وصلت أفكاره إليهم بواسطة كتابات عبدالله جودت 

)Abdullah Cevdet( )1932–1869( أحد املؤسسني األربعة لجمعية االتحاد 

التي هي  الغوغاء«  عىل  يهيمن  »العرق  فإن  لوبون  غوستاف  ووفق  والرتقي. 

 .)H. Bozarslan, 2013, 213 :مبنزلة »قطيع ال ميكنه االستغناء عن بيئته« )عن

عىل  اعتامدهم  من  أكرث  االجتامعية،  بالداروينية  األتراك  الشباب  »واستعان 

وضعية كونت )Comte( أو دوركهايم )Durkheim(، فالداروينية االجتامعية 

أنها تقدم  الليربالية، كام  القومية واإلسالمية وحتى  التفاعل مع األفكار  ميكنها 
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إجابة لالنشغال الرئيس للشباب األتراك املتمثل يف بناء أمة أو ترسيخ وجودها«. 

.)H. Bozarslan, 2013, 215(

العام 1889 مجموعة من طلبة مدرسة  والرتقي يف  االتحاد  أسس جمعية 

فمنهم  لإلمرباطورية،  الجغرافية  األطراف  من  يتحدرون  العسكرية،  الطب 

األلبان واألكراد واألذريون، ويؤمنون بأفكار ثورية، ويتخذون العلوم البيولوجية 

مرجعية لهم، وخاصة علم الترشيح والفسيولوجيا. وقد انترشت هذه األفكار 

انتشارا واسعا بني أفراد املجموعة.

ويف العام 1906 اتخذت الجمعية مدينة سالونيك مركزا لها، وكانت قاعدتها 

من  العديد  وضمت  سياسية،  ونخبة  األنتيليجنسيا  عىل  مقترصة  االجتامعية 

الالجئني من القوقاز والقرم الذين كانوا يتتبعون بشغف التطورات التي كانت 

تشهدها روسيا وانتشار األفكار الثورية بها، غري أن األفكار االشرتاكية كانت أقل 

تأثريا فيهم من الداروينية االجتامعية الرافضة الختالط األعراق، والتي اتخذت 

وكان  بها،  املرتبط  والنظام  الدولة  بقاء  مسألة  تشغلها  محافظة  ثورة  منحى 

هؤالء األفراد يعيشون يف بيئة تقدس االنتامء الرتيك الذي تعود أصوله إىل آسيا 

الوسطى، وتشهد تبلور فكرة الطورانية الجامعة للشعوب الرتكية املركزة عىل 

»العرق« باعتباره أساسا لألمة الرتكية.

كانت البيئة املقدونية التي تشكلت فيها الجمعية وتركزت فيها فرتة طويلة، 

الشباب  فقد دخل  العنف،  إىل مامرسة  الثوري  الخطاب  من  لالنتقال  مناسبة 

األتراك يف مقدونيا يف رصاع مع »الكوميتاجي« )komitadji( اليونانيني والبلغار 

فرتة  »فأثناء  الحميدي،  التسلط  ضد  النضال  يف  مناذج  أيضا  اعتربوهم  الذين 

القومي، ورضورة  النضال  ثالثية بني  تتعد بضع سنني، نسجت عالقة  زمنية مل 

االنتقال الرسيع للعمل الثوري، والحقد املمزوج باإلعجاب الذي يكنه الضباط 

 .)H. Bozarslan, 2013, 245( األرمن«.  أو  البلقانيني  للمقاتلني  االتحاديون 

واالقتصادي،  العسكري  املجالني  يف  األملاين  بالنموذج  االتحاديون  أعجب  كام 

ووضعوا هدفا لهم متمثال يف »بناء »برجوازية قومية« قادرة عىل مواجهة التجار 

وأصحاب األعامل األرمن واليونانيني الذين أصبحوا كبش فداء بالنسبة إليهم«. 

.)H. Bozarslan, 2013, 251(
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الشباب األتراك واملقاربة »الوضعية« القامئة عىل الخرائط
االجتامع  علمي  وبالتحديد  بالعلم  وآمنوا  الوضعية،  األفكار  االتحاديون  تبنى 

واإلحصاء، فاعتمدوا إحصاءات السكان والخرائط واألبحاث اإلثنوغرافية الستكشاف 

 terra( الصغرى علبة سوداء وأرضا مجهولة فاعتربوا آسيا  االجتامعية،  الحركيات 

incognita( وجب استكشافها بالوسائط التي يوفرها العلم الحديث.

 1893–1881 يف  الحميد  عبد  السلطان  عهد  يف  للسكان  إحصاءات  أنجزت 

و1906–1907، اعتمد عليها االتحاديون الذين مل ينجزوا إحصاءات خاصة بهم، 

بل سّخروا املعطيات اإلحصائية اإلثنية لرشعنة مشاريعهم من أجل الترتيك. وقد 

اإلثنية«  »الهندسة  )Talat Pacha( سياسة  باشا  الداخلية طلعت  وزير  أطلق 

مبوجب أمرية مؤرخة يف 20 يوليو 1915، والتي ميكن اعتبارها بداية مرشوع 

الترتيك وانطالقة الحرب اإلثنية الرسية، وألزمت هذه األمرية الرسية كل القرى 

السكان وتوزيعهم  تركيبة  تبني  املدن بوضع جداول إحصائية وخرائط  وأحياء 

معطيات  جمع  بدأ  األمرية  صدور  من  أسابيع  وبعد  اإلثنية.  هويتهم  وفق 

اإلحصاءات والخرائط )Fuat Dündar, 2014, 111 - 112()1(. كام وضع حكام 

الواليات والسنجاقات خرائط تسجل تنقالت الرحل األكراد ومناطق إقامتهم يف 

الشتاء والصيف.

أرسلت املعطيات اإلثنية املجموعة بأمر من طلعت باشا إىل مركز السلطة 

مدونة باليد، وتضمنت عدد سكان القرى وأحياء املدن يف ذلك التاريخ وقبل 

التعبئة العامة بغرض الحرب، وسجلت معظم الجداول اإلحصائية الهوية اإلثنية 

للسكان، واقترصت يف بعض الحاالت عىل تصنيفني: »املحليني« و»األجانب«.

معطيات  بوصفها  نرشت  التي   ،1914 معطيات  تعود  ال  زعم  ملا  وخالفا 

رسمية واستعملت يف مفاوضات معاهدة سيفر، إىل العام 1912، فهي ليست 

معطيات إحصائية بل ُجمعت رسا من أرشيفات الحالة املدنية العثامنية التي 

كانت تصنف السكان وفق انتامئهم اإلثني إضافة إىل انتامئهم الديني، خاصة 

.)Fuat Dündar, 2014, 244 - 245( 1881 منذ

جمع االتحاديون هذه املعطيات اإلثنية بهدف تطبيق سياسة الترتيك القامئة 

عىل نقل السكان غري األتراك وغري املسلمني من الجهات الساحلية إىل الداخل مع 
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الحرص عىل أن ترتاوح نسبتهم بني 2.5 و10 يف املائة من السكان املحليني األتراك 

املسلمني، من منطلق أن نسبة تقل عن 10 يف املائة تسمح باندماج األقليات. وكان 

النموذج األمثل هو توطني األقليات يف مناطق داخلية أو عىل طول السواحل وسط 

سكان أتراك لتتحول آسيا الصغرى إىل قلعة حصينة يكون األتراك حامة لها.

كان هدف طلعت باشا من جمع واستعامل املعطيات اإلحصائية والخرائط 

تحقيق توزيع إثني متجانس يف آسيا الصغرى، فاعتربت القرى التي يوجد فيها 

هؤالء  من  إفراغها  يجب  عوائق  األتراك  عن  مختلفة  إثنية  هوية  من  سكان 

الرتكيبة  إىل  للوصول  تصفيتهم  أو  الداخل  إىل  تهجريهم  يجب  الذين  السكان 

الرجال  من  عدد  جمعها  التي  »العلمية«  املعطيات  هذه  ومكنت  املثىل. 

الحداثيني يف السلطة من إعادة تشكيل دميوغرايف شملت كامل آسيا الصغرى.

الحكم  تولت  التي   )CUP( والرتقي االتحاد  أعضاء جمعية  يتحدر معظم 

منذ 1908، ثم من جديد يف يناير 1913 بعد انقطاع قصري يف النصف الثاين من 

1912، من أتراك يتحدرون من مقدونيا والبلقان، حاولوا من دون جدوى تغيري 

الرتكيبة اإلثنية والدينية ملقدونيا بني 1909 و1910 من خالل تهجري املسيحيني 

إىل األناضول واستبدالهم املسلمني بهم، وقد وضعت الحروب البلقانية )1912–

1913( حدا لهذه املحاوالت، فتحول اهتاممهم إىل األناضول ليجعلوا منه وطنا 

أبديا لهم بتأكيد طابعه املسلم والرتيك، وحتى يحققوا هدفهم كان لزاما عليهم 

تغيري تركيبة سكان مناطق السواحل والرشق التي كان معظم سكانها من غري 

.)Fuat Dündar, 2014, 115 - 117( األتراك

وعمل االتحاديون خالل الحرب البلقانية الثانية )1913( عىل تأمني الحدود 

 .)Andrinople( )أندرينوبل(  أدرنة  باسرتجاع  البلقان  يف  الجديدة  العثامنية 

وبعد معاهدة السلم املوقعة يف بوخاريست بني اإلمرباطورية العثامنية وبلغاريا 

)أغسطس 1913(، ُطبِّق أول اتفاق رسمي ملبادلة السكان البلغار والعثامنيني 

بني نهاية 1913 وبداية 1914، وشمل نحو 9500 شخص من الجانبني، فاضطر 

 15 عرضه  الحدود  طول  عىل  رشيط  مغادرة  إىل  املسيحيون  البلغار  السكان 

كيلومرتا ثم كامل أرايض تراقيا الرشقية، واسُتبدل بهم املسلمون األتراك الالجئون 

.)Fuat Dündar, 2014, 123 - 125( من البلقان
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»قانون القومية الرتكية«
ارتبطت سياسة الترتيك التي سنها االتحاديون أو الشباب األتراك باإلحصاءات 

بتهجري  الرتيك  للمجال  اإلقليمية  الحدود  إعادة رسم  إىل  الرسية، وأدت  وطبعتها 

السكان وتوطينهم القرسي واملجازر الجامعية. وبدأت هذه السياسة الدميوغرافية 

يف تراقيا، وتواصلت يف سواحل آسيا الصغرى املتصلة بدواخل األناضول، وانتهت 

باملقاطعات الرشقية لألناضول، بل طالت حتى سورية وفلسطني.

إىل  باشا  أرسلها طلعت  والتي  يونيو 1915،  املؤرخة يف 20  الربقية  وكانت 

اإلثنية  للسكان وفق هوياتهم  دقيق جدا  عٍد  منطلَق  املنتدبني،  والوالة  الوالة 

والدينية: املسلمني وغري املسلمني، وضمن املسلمني: األتراك واألكراد والرشكس... 

قيد  كانوا  الذين  السكان  واملفصلة  جدا  الدقيقة  اإلحصاءات  هذه  وشملت 

التهجري، أو الذين كانوا يف املحتشدات يف انتظار نقلهم، أو الذين استقروا يف 

إىل  املهجرين  السكان  نسبة  سجلت  كام  إليها،  نقلوا  التي  الجديدة  املناطق 

لتنظيم عمليات  أداة رضورية  املجموعة  املعطيات  املحليني... وكانت  السكان 

نقل السكان الحقا، وتابع مركز الحكم ممثال يف طلعت باشا املراحل املختلفة 

لنقل السكان يوما فيوما، كام سجلت املعطيات االقتصادية واالجتامعية الخاصة 

بهؤالء السكان يف جداول إحصائية.

يتعدى  أال  يجب  بحيث  مقاربة عددية  األناضول  التوطني يف  عمليات  اتبعت 

عدد السكان غري األتراك وغري املسلمني الذين يظلون يف مواطنهم 5 يف املائة من 

إجاميل السكان، وأال تتجاوز نسبة األرمن يف مواطنهم الجديدة التي ُهجروا إليها 

5 يف املائة، وحتى 2 يف املائة يف منطقة حلب. ومل يستنث العد املهجرين الذين 

املثال،  السكان األرمن عىل سبيل  انخفاض عدد  ل  أو قتلوا، بحيث ُيسجَّ ماتوا 

فعملية الترتيك التي قادها االتحاديون واملعتمدة عىل توقعات حسابية، كانت 

تخضع أساسا ملنطق ريايض)2(.

أدوات  باعتامد  الدولة  جهاز  بتحديث  املجتمع  تغيري  االتحاديون  حاول 

علمية أهمها أداة اإلحصاء، وهذا ما جعل ز. غوكالب )Z. Göklap( يدعو إىل 

إجراء أبحاث عن املجتمع الرتيك بطرق علمية من أجل بناء حياة جديدة أساسها 

االنتامء الرتيك الذي اعتربه »الحضارة« نفسها. واعترب غوكالب واالتحاديون أن 
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وتعدديته  باختالفاته  مريض  مجتمع  لعالج  وسيلة  أفضل  ميثل  االجتامع  علم 

الثقافية، بحيث يكون علم االجتامع مبنزلة كيمياء سحرية تحول املواد العادية 

إىل ذهب، وأفضل مثال عىل ذلك العمل من أجل الوصول إىل نسبة 5 يف املائة 

من السكان املسلمني غري األتراك الالجئني من البلقان والقوقاز والذين ُوطنوا يف 

مناطق تركية، عىل أمل أن تنىس هذه الجامعات اإلثنية لغتها وثقافتها وتندمج 

برسعة يف البيئة الرتكية )Fuat Dündar, 2014, 314 - 315(، ومل يخطر ببال 

أصحاب هذه السياسة أن هؤالء السكان سيقاومون االندماج ويطورون آليات 

 etnisite( اإلثنيات  ميكانيكا  مفهوم  أرسى  كانوا  ألنهم  النفس،  عن  للدفاع 

.)Deleuze( التي هي مبنزلة »آلة حرب« وفق مفهوم دولوز )mühendisligi

ُأبقي املرشوع يف دائرة الرسية التامة بفضل استعامل الربقيات املشفرة التي كان 

بوليسية،  باعتباره جهاز دولة   )EUM( »العامة لألمن لها »املديرية  يستعمل كعنوان 

IAMM/( والالجئني«  للقبائل  العامة  والالجئني/املديرية  القبائل  توطني  »مديرية  أو 

قد  الربقيات  نظام  وكان  السكان.  وترحيل  الدميوغرافية  بالسياسة  املرتبطة   )AMMU

تطور يف اإلمرباطورية العثامنية منفصال عن خطوط السكة الحديد خالل حرب القرم 

واسع يف  نطاق  االتحاديون عىل  يستعمله  أن  قبل  ولدوافع عسكرية،   )1856–1853(

أنشطة جمعية االتحاد والرتقي )CUP( مستفيدين من حجم الشبكة املتوافرة يف 1908 

ورسعة االتصاالت التي كان يعول عليها للتوصل إىل »حلول نهائية وصارمة« للمشكالت 

املستعجلة املطروحة عىل اإلمرباطورية املهددة. وكان هؤالء االتحاديون »الوضعيون« 

يأملون معالجة أمراض املجتمع باعتامد ثالثية »الكشف – التوصيف – العالج« التي 

تسمح لهم بإنجاز مهمتهم املتمثلة يف إنقاذ اإلمرباطورية، فالرسعة بالنسبة إليهم ضامن 

.)Fuat Dündar, 2014, 316 - 317( للفاعلية

هزميتي  فبعد  الحركية،  هذه  يف  مؤثر  دور  األوىل  العاملية  للحرب  وكان 

ساريقاميش )Sarikamich( )ديسمرب 1914( والسويس )فرباير 1915(، أصبح 

الظروف  هذه  وسهلت  شاملة،  كارثة  لتفادي  برسعة  التحرك  الرضوري  من 

تطبيق سياسة تغيريات دميوغرافية جذرية، إذ اعترب االتحاديون أن حالة الحرب 

مواتية للتحرر من تأثري القوى الخارجية وتصفية أعداء الداخل، وحاولوا تخطي 

العقبات التي كانت تواجههم باعتامد اسرتاتيجية حرب.
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أدت األعامل الحربية التي اضطلع بها جامل باشا )Cemal Pacha( املسؤول 

عن مناطق أضنة وحلب وسورية، إىل نتائج كارثية ونهائية بالنسبة إىل األرمن 

واليهود والعرب )انظر الفصل 14(، وفرض االتحاديون أيديولوجية عسكريتارية 

عىل الشعب الرتيك الذي اعتربوه »أمة مسلحة«، وعملوا عىل عسكرة املجتمع، 

ليصبح الوطن حقل حرب والشعب أمة مسلحة، وتوصلوا إىل خالصة مفادها أن 

االنتصار يف الحرب لن يتحقق يف جبهة القتال بل بتغيري الرتكيبة اإلثنية للسكان 

ضمن مرشوع دميوغرايف اعتربوه »كفاحا وطنيا« من دون أن يستعملوا هذه 

.)Fuat Dündar, 2014, 322 - 323( التسمية

مع  الحدودية  املنطقة  أي  تراقيا  من  للبالد  اإلثنية  الجغرافيا  تشكيل  بدأ 

أوروبا بهدف حامية العاصمة إسطنبول، وتبع ذلك طرد اليونانيني من املنطقة 

حلب  من  املمتدة  باملنطقة  العملية  وانتهت  باألناضول،  املحيطة  الساحلية 

لرسم حدود  بعد يف محاولة  يندمجوا  مل  أتراك  كركوك حيث وطن سكان  إىل 

إثنوغرافية مع القبائل البدوية العربية. واعتربت كل جيب يسكنه غري األتراك 

وغري املسلمني جيبا معاديا وجبت تصفيته، واختريت أماكن التوطني باعتبارها 

يتعدى  أال  يجب  تركية  قرية  كل  ففي  وهيكلتها،  رسمها  يعاد  حرب  جبهة 

عدد البيوت غري الرتكية وغري املسلمة عرشين بيتا تخضع لرقابة األرس الرتكية 

واملسلمة املحلية، بحيث ال يقترص واجب الدفاع عن الوطن عىل جبهة القتال، 

بل ميتد إىل القرى التي تجب فيها مراقبة العنارص التي وطنتها سلطة الدولة، 

فكان هناك تداخل كبري بني ظاهريت الترتيك والعسكرة، بحيث ال ميكن فصلهام، 

.)Fuat Dündar, 2014, 321 - 323( فكل ظاهرة تغذي األخرى

بإدارة وتنسيق عمل  الرجال  لثلة من  فعالة سمحت  أداة  الربقيات  كانت 

الجيش والجهاز البريوقراطي يف ضوء حالة حرب صعبة. ويربهن تشفري الربقيات 

املعارضة  إىل  املعلومات  الرسية حتى ال تصل  توخى  الترتيك  أن مرشوع  عىل 

والعدو. كام يربز التزام الرسية الطابع العنرصي للقومية الرتكية املتخفية وراء 

واجهة األيديولوجية السياسية للقوانني وكتابات غوكالب أو السياسة التعليمية 

)Fuat Dündar, 2014, 318 - 319(، فكانت كلمة »مفيد« مفتاح أيديولوجية 

غري  العثامنية  اإلثنية  املجموعات  عىل  للداللة  تستعمل  القومية،  االتحاديني 
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الرتكية يف إشارة واضحة إىل أن الدولة ملك لألتراك دون غريهم، فداخل هذه 

الدولة الناشئة يجب أن تكون كل املكونات »مفيدة« بدرجات متفاوتة، وعىل 

سبيل املثال، وعىل رغم أمر ترحيل كل األرمن من دون استثناء، تقرر اإلبقاء 

عىل أرس العسكريني واملوظفني العموميني والتقنيني املفيدين للدولة، أما األرمن 

مراقبتهم تسهل  حيث  الصحراوية  املناطق  يف  إال  منهم  فائدة  فال   اآلخرون 

.)Fuat Dündar, 2014, 324(

تقتيل اليونانيني وطردهم من آسيا الصغرى
وتراقيا الرشقية )1914–1918(

أقر الشباب األتراك قبل الحرب العاملية األوىل إجراءات مدعومة من أملانيا، 

مهدت لتصفية اليونانيني من آسيا الصغرى. وأول هذه اإلجراءات إلغاء االمتيازات 

التي منحها العثامنيون للسكان اليونانيني، فقد ُوضعت املدارس اليونانية تحت 

مجال  ويف  البطريركية.  من  بدال  الرتكية  العام  التعليم  لوزارة  املبارش  اإلرشاف 

القضاء ُألغيت أيضا امتيازات البطريركية، وصادرت الدولة العثامنية عددا كبريا 

)amele tamburu( »من أمالك الكنيسة، وُألحق املسيحيون بـ»كتائب العمل

»فال  اليونانيني:  واملصادرة ضد  التجارية  املقاطعة  أسلوب  أيضا  واسُتعمل   .)3(

يقترص يف ذلك عىل مصادرة جزئية للبضاعة، بل ُيستوىل عىل رأس املال التجاري 

 R. Puaux,( .»بصفة شبه كلية، بحيث ال ميكن للتاجر بعث تجارته مستقبال

23 ,1918(. كام ُفرضت عىل اليونانيني الخدمُة القرسية لفائدة البحرية، وسخروا 

يف صناعة لباس الجنود... إضافة إىل أعامل إجبارية مختلفة.

وعمدت الحكومة إىل مصادرة أمالك اليونانيني الذين هاجروا من قرية إىل 

أخرى بسبب انعدام األمن، وبعثت أساليب تقليدية من قبيل فرض اإلسالم قرسا 

بهدف القضاء عىل وجود العنرص املسيحي. ويف بورصة عىل سبيل املثال أعطيت 

تعليامت ملصالح الوالية لتوزيع الالجئني اليونانيني عىل القرى الرتكية بحيث ال 

.)R. Puaux, 1918, 27( تتجاوز نسبتهم فيها 10 يف املائة من السكان املسلمني

كام جرت عمليات قتل فردية مل يتعرض مرتكبوها للمتابعة، هدفها إرهاب 

السكان اليونانيني بالقضاء عىل الشخصيات املؤثرة ومنع السكان من الخروج 
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الوسائل  ومن  واملجاعة.  اإلفالس  إىل  لدفعهم  حقولهم  يف  للعمل  القرية  من 

األخرى التي اسُتعملت االعتداءاُت التي استهدفت النساء والفتيات اليونانيات. 

كام أثبتت التقارير القنصلية اعتامد أسلوب النفي يف حق األعيان الذين تعرض 

بعضهم للقتل أيضا.

ويف العام 1913–1914، ظهرت أول مرة عصابات املجرمني الفارين أو املرسحني 

من السجون، يرشف عليها ضباط الدرك، وكانت مهمتها »إرهاب اليونانيني الذين 

مل يعد بإمكانهم الخروج من قراهم بحرية للعمل يف الحقول، مام يضطرهم إىل 

.)R. Puaux, 1918, 32( .»البحث عن الخالص يف اللجوء إىل الخارج

كان هدف هذه السياسة القامئة عىل طرد التجار ورجال األعامل اليونانيني 

األتراك  اقتصاد يحتكره  إنشاء  املتحكمني يف االقتصاد وتجريدهم من أمالكهم 

املعادية  الحملة  العثامنية. وبلغت  للدولة  الذين ال شك يف والئهم  املسلمون 

 Phocée فوكيا  مدينة  يونانيو  لها  تعرض  التي  املجزرة  يف  ذروتها  لليونانيني 

)فوتشا Foça حاليا( التي خربت متاما وكان يسكنها بني 8 و9 آالف يوناين و400 

البايش بوزوك )bashibozuk( يوم 12 يونيو  بالعملية عصابات  تريك، وقامت 

التي تعرض لها يونانيو شبه جزيرة قارة بورنو  1914، وتزامنت مع الهجامت 

 )Çesme( وأسفرت عن فرار 18 ألف يوناين من تشيسمي )Kara Bournou(

إىل جزيرة شيوس )Chios( املجاورة.

الذي   )Mathias Bjornlund, 2008, 47-48( بيورنلوند  ماتياس  وقدر 

مغادرة  إىل  اضطروا  يوناين  ألف   200 إىل   150 أن  قنصلية،  مبصادر  استعان 

ومل  األوىل.  العاملية  الحرب  اندالع  قبل  إيجة  بحر  ساحل  منطقة  مساكنهم يف 

اليونانيني يف  العام 1914 القضاَء عىل وجود  الترتيك حتى  يكن هدف سياسة 

سواحل بحر إيجة بل طردهم منها، ومل يكن الدافع إىل ذلك املتطلبات األمنية 

وحدها، وإمنا أيضا تسهيل وتفعيل املقاطعة االقتصادية والثقافية وفسح املجال 

أعقاب  يف  البلقان  من  النازحني  املسلمني   )muhacir( املهاجرين  لجامعات 

مشابهة  وظروف  بأساليب  ديارهم  من  ُطردوا  والذين  البلقانية  الحروب 

.)M. Bjornlund, 2008, 50(

 ويف ربيع العام 1914 الذي شهد تكثيف الهجامت ضد القرى اليونانية، طلبت 
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حكومة االتحاديني من القنصلية الرتكية يف سالونيك إرسال 10 آالف الجئ مسلم 

بداية  تلك  وكانت  اليونانية،  القرى  يف  توطينهم  بغرض  العثامنية  األرايض  إىل 

عملية نقل السكان التي تزايدت وتريتها يف األشهر التالية. ويف شهر مايو 1914 

مقدونيا  من  مسلمني  الجئني   100007 تقل  سفن  ثالث  إزمري  ميناء  يف  رست 

والبلقان بأمر من الوايل رشمي باي الذي كان مسؤوال عن توطينهم يف القرى 

اليونانية التي رحل منها سكانها بسبب الهجامت اإلرهابية. ومل تكتِف حكومة 

التي  البلقان  دول  من  ُطردوا  الذين  املسلمني  الالجئني  باستقبال  االتحاديني 

إعادة تعمري  لتضمن  السفن  بواسطة  نقلهم  أيضا  بل نظمت  تأسست حديثا، 

رسيعة للمناطق الساحلية املطلة عىل بحر مرمرة وبحر إيجة التي أفرغت من 

سكانها اليونان، وكان الالجئون ينزلون بإسطنبول لُينقلوا منها مبارشة إىل القرى، 

مبارش  بتدخل  وكذلك  الالجئني  توطني  مديرية  وُيوطنوا تحت إرشاف  وُينقلوا 

.)4()Fuat Dündar, 2014, 140-143( للوالة والوالة املنتدبني

 

ترحيل يونانيي املناطق الساحلية إىل داخل األناضول )1915–1918(
 ابتداء من نهاية أكتوبر 1914، أرسل طلعت باشا برقيات مشفرة للسلطات 

يف الواليات لوضع حد للضغوط والتهديدات املامرسة عىل اليونان لدفعهم إىل 

يناير 1915، ُوضع حد  اليونانية ومقدونيا وتراقيا. ويف شهر  الجزر  الهجرة إىل 

لحالة الرعب كام يف مناطق أدرنة وآيفاليك )Aïvalyk(. ويف الوقت نفسه اتخذ 

تفاديا  تراقيا  سكان  ومنهم  األناضول  داخل  إىل  اليونانيني  ترحيل  قرارات  أول 

لهجرتهم إىل بالد اليونان. 

 ويف شهر يوليو 1915، صدر أمر برتحيل كل اليونانيني املقيمني عىل مسافة 

 )Propontide )الربوبونتيد  مرمرة  بحر  سواحل  عن  واحدة  ساعة  عن  تقل 

وقاريس  )إزميت(  نيقوميديا  واليات  عرب  األناضول  داخل  إىل  الرشقية  وتراقيا 

بتوطينهم يف  )Karesi( وبورصة )Fuat Dündar, 2014, 158-168(، وأويص 

القرى اليونانية واألرمينية املهجورة يف الداخل، يف حني ُوّطن الالجئون املسلمون 

يف األشهر التالية يف القرى اليونانية الساحلية التي ُأفرغت من سكانها اليونانيني. 

وعىل سبيل املثال تقرر إعادة إعامر جزر بحر مرمرة التي ُهّجر منها سكانها 



232

من آسيا الصغرى إىل تركيا

اليونانيون بسكان أتراك حرصا. وأُحيص السكان وفق هويتهم اإلثنية وُجردت 

األمالك العقارية التي تركها اليونانيون املهجرون يف بداية العام 1916.

الغربية  البونط  منطقة  من  اليونانيون  السكان  ُهّجر  أخرى  جهة  من   

 ،)Kastamoni( الرويس إىل جهات داخلية: كاستاموين الجيش  التي مل يحتلها 

وأنقرة...   ،)Bolou( وبولو   ،)Tsoroum( وتسوروم   ،)Sevastia( وسيفاستيا 

 .)Fuat Dündar, 2014, 165-166(

يونيو   29 يف  الحلفاء  قوى  جانب  إىل  الحرب  اليونان  دولة  دخول  وبعد   

للجنسية  الحاملني  املواطنني  بإحصاء كل  املحلية  للسلطات  أمر  أُعطي   ،1917

اليونانية وترحيلهم إىل الداخل. وقد أورد فؤاد دوندار عددا كبريا من الربقيات 

املشفرة املتضمنة أوامر موجهة إىل كل املدن واملناطق املعنية، ووضع حصيلة 

سياسة  بفعل  الصغرى  آسيا  يونانيي  ترحيل  أو  لرحيل  موجتني  ألكرب  باألرقام 

 Fuat Dündar,( اليونانيني  تجاه  االتحاديون  اتبعها  التي  اإلثنية«  »الهندسة 

170 ,2014-171(. ففي املوجة األوىل )قبل دخول اليونان الحرب( أُجرب نحو 

150 ألف يوناين عىل الهجرة، وُرحل 50 ألفا إىل الداخل، وشهدت املوجة الثانية 

ترحيل 500 ألف يوناين لقي نصفهم حتفه، ورجع منهم 140 ألفا.

 وبإضافة الفارين إىل بالد اليونان وروسيا، ميكن القول إن عدد اليونانيني 

بني  يرتاوح  الساحلية  الصغرى  آسيا  مناطق  يف  السياسة  هذه  شملتهم  الذين 

 )Taner Akçam, 2008, 162( تانر آكتشام ألفا. واستخلص  ألفا و250   150

من النقاش الذي دار يف مجلس النواب العثامين العام 1918، أن عدد اليونانيني 

الذين ُطردوا من تراقيا ميكن تقديره بني 300 ألف و500 ألف نسمة.

مناطق  يف  اليوناين  الوجود  عىل  للقضاء  فعالة  أداة  الجامعي  التهجري  كان   

سبتمرب  إىل  مارس  من  املمتدة  الفرتة  ففي  األسود،  والبحر  إيجة  بحر  سواحل 

1915 ُهّجر كل السكان اليونانيني من تراقيا وجزر بحر مرمرة والدردنيل، وقسم 

منهم من منطقة البوسفور، وتعرضت منازلهم للحرق والنهب، وارتكبت جرائم 

رهيبة ومورس التعذيب. وقد سجلت مندوبيتا الدولة اليونانية يف القسطنطينية 

وبرتوغراد حرق القرى ومصادرة املنازل التي ُمنحت لالجئني املسلمني، يف حني أُجرب 

سكانها األصليون عىل الرحيل إىل داخل األناضول يف أصعب الظروف يف املسريات 
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الجيش  يحتله  مل  الذي  الجزء  الرتحيل  وشمل   ،1917–1916 شتاء  يف  القرسية 

الرويس يف منطقة البونط )قرى ظهري طرابزون حول فازلون )Vazelon( وسامسون 

)Samoun(، السيام مقاطعتا بافرا )Bafra( وكرياسوندا )Kerassunda(، وساحل 

ثاين  كانت  التي   )Kydonies )كيدونيس  آيفاليك  منطقة  وبالتحديد  إيجة  بحر 

مدينة يونانية يف املنطقة بعد إزمري، إذ بلغ عدد سكانها 36 ألفا كلهم مسيحيون 

)Fuat Dündar, 2014,160-166(. وكان الالجئون اليونانيون الذين أُجربوا عىل 

السري عرضة للجوع والربد واألمراض التي سببت وفيات كثرية.

 بنّي تانر آكتشام )T. Akçam, 2012, 67-79( أن االتحاديني استعملوا »أسلوبا 

مزدوجا« لطرد اليونانيني من ساحل بحر إيجة وآسيا الصغرى وتراقيا الرشقية 

بني ربيع 1913 وسنة 1914، بحيث ُيلجأ إىل إجراءات رسية غري رسمية ُتستكمل 

بإجراءات رسمية ترشف عليها الدولة، ويرتكز هذا األسلوب عىل هجامت ضد 

القرى اليونانية من طرف وحدات تابعة ملا ُعرف بـ»املنظمة الخاصة«)5( التي 

التي أدت إىل إفراغ قرى كاملة من سكانها  أشاعت الرعب، وارتكبت املجازر 

بتجنيد الرجال القادرين عىل القتال يف الكتائب العقابية املكلفة باألشغال الشاقة 

ميتلكها  التي  املؤسسات  ومصادرة  البيوت،  ونهب   ،)amele tambourou(

اليونانيون وتوزيعها عىل املسلمني. ويتنصل الوالة وإدارتهم من أي مسؤولية يف 

هذه األعامل، غري أنهم يفسحون املجال للجان املحلية التابعة لجمعية االتحاد 

والرتقي )CUP( لتنظيم أعامل العنف. وتقدم مذكرات بعض املوظفني الذين 

.)T. Akçam, 2012, 70( عملوا يف املنظمة الخاصة وصفا لألساليب املنتهجة

إليها  رفعت  أن  بعد  إال  املامرسات  بهذه  تعلم  مل  أنها  االتحاديني  اّدعت حكومة   

السلطات الكنسية اليونانية شكاوى، لتتدخل عندئذ للمحافظة عىل األمالك »املهجورة« 

من طرف القرويني اليونانيني من خالل إحصائها وإعادة توزيعها عىل املسلمني الالجئني 

اليونانيني  القرى. وهكذا متت عملية طرد  ُوّطنوا يف هذه  الذين  والقوقاز  البلقان  من 

واستبدالهم الرسيع بالالجئني املسلمني كأمر واقع ال ميكن الرتاجع عنه قبل التفاوض بني 

الحكومتني اليونانية والعثامنية والتوصل إىل اتفاق بينهام. 

 وعىل املستوى الرسمي عقد اتفاق مبادلة طوعية للسكان يخص يونانيي آيدين 

)Aïdin( ومسلمي مقدونيا، وتفاوض السفري العثامين يف أثينا يف شهر مايو 1914 
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أغسطس  شهر  وُأنشئت يف  العقارية،  وأمالكهم  السكان  ملبادلة  اتفاق  إبرام  عىل 

1914 لجان ثنائية يف هذا الشأن يف إقليمي إزمري وأدرنة. عىل أن هذه املشاريع مل 

 .)T. Akçam, 2012, 65-67( تتحقق عىل أرض الواقع بسبب اندالع الحرب

الحكومة  استأجرت  غاليبويل،  جزيرة  شبه  يف  كام  الحاالت،  بعض  ويف   

الذين هّجرهم اإلرهاب من قراهم إىل ميناء  اليونانيني  لنقل  باخرة  العثامنية 

أرسلته  وفد  عىل  العثامنية  الحكومة  ردت   1914 فرباير  شهر  ويف  سالونيك. 

إليها البطريركية بعدم ضلوعها يف أعامل التهجري العنيفة، وبأن الوضع املعنوي 

السكان  بعض  دفع  مام  البلقانية،  الحروب  بسبب  كثريا  تدهور  واالجتامعي 

.)T. Akçam, 2012, 83( اليونانيني إىل الهجرة مبحض إرادتهم

)ك.  يونانيون  مؤرخون  استغل  األخرية،  العرشين  السنوات  أثناء  ويف   

)Ch. Tsirkindis(( وغربيون  تسريكينديس  )K. Fotiadis(، وش.  فوتياديس 

وثائق   ،))M. Bjornlund( بيورنلوند  م.   ،)T. Hofmann( هوفامن  )ت. 

أرشيف مختلفة، السيام الوثائق القنصلية التي سمحت لهم باستعراض شهادات 

املجازر  فيها  ارتكبت  التي  املناطق  يف  مقيمني  وديبلوماسيني  لرحالة  كثرية 

وشهدت عمليات التهجري من السواحل إىل داخل األناضول. وقد جمعت تيسا 

هوفامن )T. Hofmann, 2011, 49-95( أخريا هذه الشهادات املستخرجة من 

األرشيفات، واستشهدت بكثري منها للمقارنة بني إبادة األرمن واملجازر والتهجري 

الذي تعرض له اليونانيون العثامنيون )انظر الفصل 16(.

 

سياسة االتحاديني تجاه اليونانيني العثامنيني
أولها  العثامنيني خمسة عوامل.  اليونان  تجاه  االتحاديني  أثرت يف سياسة   

كون معظم أعضاء جمعية االتحاد والرتقي يتحدرون من مقدونيا وسالونيك، 

تدفعهم الرغبة يف االنتقام من يونانيي األناضول كرد فعل عىل ضم موطنهم 

األصيل إىل دولة اليونان. أما العامل الثاين املؤثر يف سياسة االتحاديني فهو وجود 

والبلغار ملبادلتهم معها. وكانت  اليونانيون  السكان  اليونان، فاستعمل  مملكة 

هناك حركيتان متناقضتان، فمن جهٍة تجنب اليونانيون العثامنيون املصري الذي 

لقيه األرمن بفضل وجود دولة يونانية، يف حني تحملوا من جهات أخرى تبعات 
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سياسة الدولة اليونانية تجاه املسلمني، فتعرضوا لالنتقام كرد فعل عىل ما كان 

يتعرض له املسلمون يف بالد اليونان، وطال االنتقام ممتلكاتهم ورموز هويتهم 

.)T. Akçam, 2012, 109-113( الثقافية أو الدينية

 ويتمثل العامل املؤثر الثالث يف أهمية املناطق التي يعيش فيها اليونانيون بالنسبة 

إىل االقتصاد العثامين، خصوصا منطقة آيدين-إزمري. وقد اسُتعمل أسلوبان إلجبار الروم 

)Rûm( )اليونانيني( عىل الهجرة من هذه املناطق: أولهام هجامت عصابات من املسلمني 

معظم أفرادها من الالجئني املقدونيني والكريتيني؛ وثانيهام املقاطعة االقتصادية بهدف 

تجويع السكان. واستهدف أوال رجال األعامل من املواطنني اليونانيني، وبعدهم أثرياء 

اليونانيني من املواطنني العثامنيني، وأخريا طبقة التجار اليونانيني الذين كانوا يعيشون يف 

املناطق املحاذية لخطوط السكة الحديد. 

 وكانت جزر بحر إيجة العامل الرابع يف سياسة االتحاديني، إذ كانت محل مفاوضات 

حددت وترية الهجامت ضد السكان اليونانيني؛ يضاف إىل ذلك مسألة أمن املسلمني يف 

اليونان. وميكن القول إن سلطة االتحاديني استغلت السكان اليونانيني وقوتهم العاملة 

كمصدر حيوية وضامن ملوارد الحرب. 

ألفي  اليونانيني عىل طول  للسكان  الجغرايف  التوزيع  الخامس يف  العامل  ويتمثل   

كيلومرت من السواحل بكثافة عالية، وكان الهدف تغيري الواقع الدميوغرايف آلسيا الصغرى 

بحيث يسكن املناطق الساحلية املسلمون ذوو الهوية الرتكية. ومع دخول اليونان الحرب 

ل اليونانيون إىل داخل األناضول وُأبعدوا عن السواحل. إىل جانب قوى الوفاق، ُرحِّ

 

 من التهجري إىل محو الوجود اليوناين يف آسيا الصغرى 
وتراقيا الرشقية )1923–2000(

 يف العام 1912 كان يسكن والية أدرنة 315767 من يونان تراقيا الرشقية، 

من مجموع سكان ُقدر بـ 699709 نسمة، أي أنهم كانوا يشكلون 45 يف املائة 

 1173673 من   449114 عددهم  كان  القسطنطينية  والية  ويف  السكان.  من 

 G. Soteriadis, 1918,( الوالية  سكان  إجاميل  من  املائة  يف   38 أي  نسمة، 

5-6(. ويف شبه جزيرة غاليبويل كان عدد اليونانيني 27 ألفا من 45 ألف نسمة، 

 .)K. A. Vakalopoulos, 1990, 486( السكان  إجاميل  من  املائة  يف   60 أي 
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وتفرس الكثافة السكانية العالية لليونانيني عىل مقربة من العاصمة البيزنطية 

القدمية باالستمرارية التاريخية التي تعود جذورها إىل الفرتة البيزنطية. كام كان 

اليونانيون حارضين عىل الدوام إىل جانب األتراك والبلغار واألرمن واليهود يف 

معظم قرى ومدن تراقيا الرشقية، وكذلك يف ضواحي إسطنبول.

اليونان بني  تراقيا الرشقية إىل بالد  الالجئني من  اليونانيني  ُقدر عدد   وقد 

السكان  إجاميل  من  املائة  يف   53( نسمة   193400 بـ  و1914،   1912 العامني 

اليونانيني يف تراقيا الرشقية(. يف حني ُجّند نحو 96 ألفا منهم يف كتائب العمل 

اإلجباري، عاد منهم 50 ألفا، يف حني لقي اآلخرون حتفهم بسبب سوء املعاملة 

واألمراض والتعذيب واملجاعة يف األناضول. 

 ويف األخري مل يبَق من اليونان يف تراقيا الرشقية إال نحو خمسني ألفا قاوموا اعتداءات 

القوات الرتكية والبلغارية، فقد عاىن اليونانيون كثريا خالل األشهر القليلة التي احتل فيها 

)Ch. Zafeiris, 2008, 52-67(. وسبب هذا   )1912–1913( الرشقية  تراقيا  البلغار 

بالد  إىل  منهم  ألفا  أكرث من 70  لجوء  الرشقية  تراقيا  ليونانيي  األول  االجتثات 

اليونان، إضافة إىل 30 ألفا غادروا تراقيا الشاملية )التابعة حاليا لبلغاريا(، استقر 

80 يف املائة منهم يف القرى الريفية مبقدونيا وتراقيا الغربية، فيام استقر 20 يف 

املائة يف مناطق أخرى من اليونان. 

الالجئني  إدماج  إعادة  عىل  أرشفت  التي  املسكونية  البطريركية  ووفق   

اليونانيني األرثوذكس، أجرب 232 ألف الجئ إضايف عىل مغادرة تراقيا الرشقية 

باتجاه بالد اليونان قبيل الحرب العاملية األوىل، وكان معظمهم )193403( من 

سكان والية أدرنة، رجع نصفهم إىل بيوتهم بني العامني 1918 و1920، ومل يبَق 

منهم يف بالد اليونان سوى 86910 نسمة )T. Hofmann, 2011, 50(، إذ استقر 

احتالل  بعد  و1920   1919 العامني  يف  األصلية  مناطقهم  يف  مجددا  معظمهم 

الجيش اليوناين تراقيا الرشقية مؤقتا، ليغادروها مجددا بصفة نهائية يف خريف 

السكان  كل  رحيل   )Moudania( مودانيا  بروتوكول  أقر  بعدما   ،1922 العام 

من  جو  يف  املنسحب  اليوناين  الجيش  فرافقوا  الرشقية،  تراقيا  عن  اليونانيني 

الرعب بعد »نكبة« إزمري. وغادر أكرث الالجئني حظا، خصوصا سكان شبه جزيرة 

غاليبويل، عىل منت بواخر أرسلتها الحكومة اليونانية، فيام ركب آخرون القطار، 
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أما معظم الالجئني فمشوا يف طرق ميلؤها الوحل مع مواشيهم والعربات التي 

أثناء  تحمل متاعهم حتى وصلوا إىل حدود نهر إيفروس )Evros(، وسقط يف 

.)Ch. Zafeiris, 2008, 100-105( هذا النزوح املستعجل عديد من الضحايا

 أقرت معاهدة لوزان )1923( مبادلة جميع السكان اليونانيني املسيحيني 

واملسلمني األتراك بني البلدين يف السنوات األربع التالية، واستثنيت من املبادلة 

الجانب  من   )Tenedos( وتينيدوس   )Imvros( إميفروس  وجزيرتا  إسطنبول 

الرتيك، وتراقيا الغربية من الجانب اليوناين. 

 وتسمح مقارنة نتائج إحصاءين للسكان ُأنجزا يف كل من تركيا )1927( واليونان 

 ،1914 يف  سائدا  كان  الذي  الدميوغرايف  الوضع  عن  املتوافرة  باملعطيات   )1928(

النتائج التي أسفرت عنها الحرب العاملية األوىل والنزاع اليوناين-الرتيك  بالوقوف عىل 

)1920–1922(. ويضاف إىل الالجئني الذين أُحصوا يف اليونان يف العام 1928 واملقدرين 

)قبل 1928(  بعد وقت قصري  أو  مبارشة  الذين هاجروا  أولئك  نسمة،  بـ 1104217 

توفوا بني 1923 و1928  الذين  أو  ألف نسمة(  بـ 66  )املقدرين  أوروبا وأمريكا  إىل 

البونط )منطقة  يونانيي  ألفا من  إىل نحو 80  ألف نسمة(، إضافة  بـ 75  )املقدرين 

 A. Alexandris, P. M.( وروسيا  القوقاز  إىل  الهجرة  فضلوا  الذين  األسود(  البحر 

Kitromilides, 1984-85, 34(، وبذلك يكون العدد اإلجاميل لالجئني اليونانيني الذين 

من  ويستخلص  نسمة.  نحو 1325217  قبل 1922  الرشقية  وتراقيا  األناضول  غادروا 

التقديرات املتوافرة »أن ما بني 350 و400 ألف من أفراد الجالية اليونانية العثامنية 

 ،)D. Panzac, 1988, 62( »1923باألناضول وتراقيا الرشقية توفوا بني العامني 1914 و

بحيث فقدت الطائفة اليونانية العثامنية بني 22.5 يف املائة و25.7 يف املائة من أفرادها 

بسبب الحرب وتبعات التهجري والتقتيل.

الجامعة  كادت  اليونانية-الرتكية،  الحرب  انتهاء  قليلة من   »وبعد سنوات 

من  متاما  تزول  العثامين  العهد  يف  العدد  وكثرية  مزدهرة  كانت  التي  اليونانية 

يبق  مل  أنه   1927 إحصاء  أظهر  فقد   ،)D. Panzac, 1988, 62( الوجود« 

إميفروس  إسطنبول وجزيريت  يرتكز معظمهم يف  يوناين  برتكيا سوى 110 آالف 

تركيا  يف  اليوناين  الوجود  تراجع  وتواصل   .)Tenedos( وتينيدوس   )Imvros(

إحصاء  ففي  الكاملية،  تركيا  اتبعتها  التي  الترتيك  سياسة  بسبب  أكرب  بحدة 
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أنقرة  اتفاق  رغم  نسمة( عىل  آالف   104( ليبلغ  اليونانيني  تراجع عدد   1945

)1930( الذي منح صفة »املقيمني« ألكرث من 17 ألف مواطن يوناين يعيشون 

الرتكية  الحكومة  االتفاق من طرف  ُألغي هذا  إسطنبول، وقد  دامئة يف  بصفة 

منذ  قربص  يف  واألتراك  اليونانيني  بني  الرصاع  تفاقم  خضم  يف   1964 العام  يف 

اعتامد القبارصة اليونان ابتداء من العام 1960 سياسة تهدف إىل إلحاق الجزيرة 

باليونان واملعروفة بسياسة التوحيد )enosis(، وهذا ما أدى إىل طرد 11 ألفا 

من اليونانيني »املقيمني« من تركيا العام 1960، وتبع ذلك رحيل 30 ألف يوناين 

يحملون الجنسية الرتكية نظرا إىل عالقاتهم العائلية واالقتصادية، بحيث ميكن 

القول بأن إلغاء اتفاق أنقرة أدى إىل رحيل أكرث من 40 ألف يوناين عن تركيا 

.)Ahmet Içduygu et al., 2008, 372(

 ونتج عن تزايد حّدة الرصاع اليوناين-الرتيك بسبب املسألة القربصية رحيل 10 

آالف يوناين من إسطنبول يف سياق أعامل الشغب التي أصابت الطائفة اليونانية 

يومي 6 و7 سبتمرب Jr. Speros Vryonis, 2005( 1955()6(، وتبعا لذلك تقلص 

عدد أفراد الطائفة اليونانية إىل 76 ألف نسمة )1969(. 

 ومن اإلجراءات التي أّثرت يف الوجود اليوناين برتكيا، والتي أدت إىل رحيل 

أعداد أخرى من يونانيي تركيا، قرار 1971 الذي أغلقت الحكومة الرتكية مبوجبه 

معهد هالكيس )Halkis( الديني الذي كان يكّون رهبان البطريركية اليونانية 

 ))GÖkçeada( )غوكشايدا  إميفروس  جزيرتا  فقدت  كام  القسطنطينية.  يف 

تبعا  اليونانيني  السكان  من  األكرب  الجزء   ))Bozcaada( )بوزكادا  وتينيدوس 

غلق  يف  متثلت  والتي   1964 بعد  الرتكية  الحكومة  اتخذتها  التي  لإلجراءات 

مدرسة األقلية اليونانية بإميفروس، وبناء سجن ومقر للدرك سبب نزع ملكية 

أراٍض كثرية يف هذه الجزيرة التي تقلص عدد سكانها اليونانيني من 9 آالف العام 

1920 إىل 370 يف العام 2003، يف الوقت الذي تراجع فيه عدد السكان اليونانيني 

يف جزيرة تينيدوس من 6420 إىل 30 فردا. وازداد الوضع تدهورا خالل السنوات 

الثالثني األخرية بسبب سياسة الحكومة الرتكية املشجعة لهجرة األتراك من شامل 

وجنوب رشق تركيا إىل هاتني الجزيرتني، وأسهمت هذه الهجرة املنظمة، كام هو 

.)222-S. AkgÖnül, 2004, 220( الحال يف شامل قربص، يف ترتيك الجزيرتني
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 مل يتوقف الرتاجع الكبري لعدد السكان اليونانيني يف العقود األخرية، كام هو 

الشأن بالنسبة إىل األقليتني األرمينية واليهودية، بحيث مل يعد عدد اليونانيني يف 

 Ahmet Içduygu et al., 2008,( تركيا يتجاوز العام 2000 نحو 3 آالف نسمة

375-380(، وميكن القول بأن محو الوجود اليوناين بشكل شبه تام من األناضول 

وتراقيا الرشقية يف ظرف مل يتعَد عرش سنني )1914–1923(، كان مبنزلة النهاية 

العنيفة والرسيعة لحركية ترتيك آسيا الصغرى عرب الزمن الطويل، وهي حركية 

بدأت غداة هزمية القوات البيزنطية يف مانزيكرت يف العام 1071م.

 

خالصة: التطهري العرقي املوجه ضد اليونان
وسياسة »الهندسة الدميوغرافية«

 بدءا من العام 1914 كان يونانيو آسيا الصغرى وتراقيا الرشقية، أي أرايض 

تركيا الحالية، أوىل ضحايا سياسة الشباب األتراك املنضوين تحت جمعية االتحاد 

وتراقيا  األناضول  يف  إثني  تجانس  إيجاد  هدفها  كان  التي   )CUP( والرتقي 

الرشقية لجعلهام حّيزا خالصا للدولة القومية الرتكية يف وقت كانت فيه مخاطر 

كثرية تهدد مستقبل اإلمرباطورية العثامنية. 

نهاية  يف  بسالونيك  املؤسسة  والرتقي  االتحاد  جمعية  حاولت  البداية  يف   

الوجود  بدعم  اإلمرباطورية  كنف  يف  مقدونيا  عىل  اإلبقاء  عرش  التاسع  القرن 

اإلسالمي الرتيك بها عىل حساب املسيحيني واليهود، غري أن فشل اإلمرباطورية 

بتحقيق  تسمح  مل   )1913–1912( البلقانيتني  الحربني  يف  وانهزامها  العثامنية 

الرشقية  وتراقيا  األناضول  يف  مرشوعهم  األتراك  الشباب  فحرص  الهدف،  هذا 

باعتبارها منطقة حدودية مع أوروبا، وحاولوا تطبيق سياسة »الهندسة اإلثنية« 

بتنسيق وإرشاف  الواقع  الدميوغرافية« بشكل ممنهج عىل أرض  أو »الهندسة 

من وزير الداخلية طلعت باشا. 

 استمدت هذه السياسة روحها من األيديولوجية العنرصية التي تجسدها 

 )Gustave Le Bon( الداروينية االجتامعية« والتي أسس لها غوستاف لوبون«

وغريه من أيديولوجيي اليمني املتطرف األورويب، واعتمد تطبيقها عىل مقاربة 

التي  امليدانية  والتحقيقات  اإلحصاءات  إىل  تستند  واضحة،  وعلمية  وضعية 



240

من آسيا الصغرى إىل تركيا

تجمع املعطيات اإلثنية املتعلقة باألقليات غري اإلسالمية أو اإلسالمية غري الرتكية 

وتعتمد عىل علم الخرائط. 

السياسة باستعانة طلعت باشا بوسيلة  وميكن تفسري فعالية تطبيق هذه 

اتصال رسيعة جدا بالنسبة إىل تلك الفرتة، وهي الربقيات الـُمشّفرة التي تضفي 

العام 1914 ضمن ما ميكن  الوسيلة يف  الرسية عىل االتصاالت. وُجّربت هذه 

الصغرى  وآسيا  الغربية  السواحل  ليونانيي  اإلثنية«  »التصفية  عليه  نطلق  أن 

التاليني،  الفصلني  يف  سيتبني  كام  واسع،  نطاق  عىل  الحقا  لتستعمل  والبونط، 

يف عمليات التهجري واملجازر التي تعرض لها األرمن واألكراد. وتواصل التقتيل 

والتهجري يف حق األقلية اليونانية تزامنا مع أعامل اإلبادة التي استهدفت األرمن 

)1915–1916(، ومل تتوقف إال بعد إبرام معاهدة لوزان )1923( ملبادلة السكان 

والتي استكملت طرد اليونانيني، لتتجدد هذه الحركية فيام بعد يف شكل أحداث 

الشغب التي تعرضت لها األقلية اليونانية يف إسطنبول يف سبتمرب 1955. 
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 Raphael( ملكني  رفائيل  َيعترب 

Lemkin(، الذي اهتم أساسا مبحرقة اليهود 

األرمن،  إبادة  إىل  أيضا  وتطرق   )Shoah(

مرحلتني:  عىل  تحدث  اإلبادة  حركية  أن 

الهوية  أو  املميز  الطابع  عىل  القضاء  أوال، 

وثانيا، فرض  الـمضطَهدة؛  للجامعة  القومية 

للجامعة  القومية  الهوية  أو  املميز  الطابع 

األوىل  املرحلة  كانت  وإذا  الـمضطِهدة. 

تتمثل يف التصفية املادية للجامعة املضطَهدة 

الرتحيل(،  أو  القرسي  التهجري  أو  )املجازر 

فإن املرحلة الثانية قد تتخذ أشكاال مختلفة 

تفيض إىل التبني القرسي من طرف الجامعة 

)اللغة  والثقافة  العيش،  املضطَهدة ألسلوب 

االحتاديون وسياسة 
»الهندسة الدميوغرافية«:

حركية اإلبادة

»طبَّق االتحاديون »هندسة دميوغرافية«، 
فيها  رت  ُسخِّ »اجتامعية«،  أو  »إثنية« 
إلدارة  الجديدة  التقنيات  من  مجموعة 
الجسدية  التصفية  ذلك  يف  مبا  السكان، 
القرسي،  واإلدماج  والتهجري  )املجازر( 
األمالك  من  والحرمان  واملصادرة 

»املهجورة«، والتحكم يف الذاكرة«

9
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والدين(، واملؤسسات املميزة للجامعة الـمضطِهدة، مبا يؤدي إىل زوال األوىل 

.)T. Akçam, 2012, 288( من الوجود

عدة  عىل  قامت  بل  الجامعي،  التقتيل  عىل  األرمن  إبادة  تقترص  مل  ولذلك 

حركيات تراكمية ومتفاعلة فيام بينها، أوجدت نظاما متامسكا القصد منه القضاء 

عىل وجود الجامعة. وشملت هذه الحركيات إضافة إىل التقتيل الجامعي، التهميَش 

االجتامعي، ونزع امللكية، والتهجري، واإلدماج القرسي، وإزالة شواهد الثقافة املادية، 

وإيجاد فضاء مجاعة مصطنع يف سورية وبالد الرافدين يرحل إليه األرمن. وبلغت 

عملية القضاء عىل مقومات الوجود ذروتها بحل كل التنظيامت الطائفية األرمينية 

)Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 165-166(. وهنا ُيطرح سؤال 

مفاده: هل تعرضت األقليات املسيحية األخرى من يونانيني ورسيان، والتي حاق 

كام  مشابهة،  إبادة  حركية  إىل  الرشقية،  وتراقيا  األناضول  من  والطرد  التقتيل  بها 

تطالب به معظم جمعيات الالجئني؟ وذلك سؤال مرشوع، السيام أن هذه األقليات 

كانت هي األخرى، وخالل الفرتة الزمنية نفسها، عرضة لتطبيق سياسة »الهندسة 

الدميوغرافية« من طرف حكومة االتحاديني ثم الحكومة الكاملية، وهي السياسة 

التي انبثقت عنها حركية إبادة عمل املؤرخون عىل تحليلها فيام يخص األرمن، فيام 

ظلت أقل وضوحا بالنسبة إىل الحالتني اليونانية واآلشورية-الكلدانية )أو الرسيانية(، 

عىل رغم وجود أوجه تشابه مع الحالة األرمينية.

إبادة األرمن
قبل الحرب العاملية األوىل كان يعيش داخل حدود اإلمرباطورية العثامنية نحو 

مليوين أرميني، ميتلكون 2538 كنيسة، و451 ديرا، و1996 مدرسة. ويف نهاية الحرب 

فقد 2900 موقع سكاين أرميني )القرى، واملدن، والحارات( معظم سكانها األرمن 

 Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel,( أبيدوا  أو  هاجروا  أو  روا  ُهجِّ الذين 

165 ,2011(. أما اليوم، وباستثناء إسطنبول، فيمتلك األرمن ست كنائس يف كامل 

تركيا، ومل يعد لديهم أي دير أو مدرسة.

كان وراء جملة القرارات التي اتخذها أعضاء اللجنة املركزية لجمعية االتحاد 

هام:  مهامن  حدثان  األرمن،  ضد  إبادة  حركية  إىل  أدت  والتي   ،)CUP( والرتقي 
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أوال فرُض الروس عىل العثامنيني االتفاق حول املخطط األرميني لإلصالح يف فرباير 

العثامين  الجيش  فيها  انهزم  التي   )Sarikamich( كارثُة ساريقاميش وثانيا  1914؛ 

أمام الجيش الرويس الذي تقدم إثرها يف رشق األناضول.

فاالتفاق حول املخطط األرميني لإلصالح أقر استقالال ذاتيا ملقاطعتني كبريتني 

يف رشق األناضول تحت إرشاف مفتشني أجنبيني، فاعتربه القادة االتحاديون خطوة 

نحو تأسيس أرمينيا مستقلة يف حركية مشابهة لتلك التي أدت إىل فقدان الدولة 

العثامنية أرايض البلقان، وكانت الوسيلة الوحيدة للتخلص من االتفاق بالنسبة إىل 

االتحاديني دخول اإلمرباطورية العثامنية الحرب يف نوفمرب 1914.

أمام  باشا  جامل  تكبدها  التي  األخرى  الهزمية  مع  تزامن  الذي  الثاين  الحدث  أما 

زوال  إمكانية  طرح  فقد  نفسها(،  السنة  من  فرباير  شهر  )يف  مرص  يف  الربيطانيني 

الروسية  الحدود  عىل  أرمينية  مسلحة  مجموعات  وجود  وأحدث  ذاتها،  اإلمرباطورية 

خوفا من حدوث مترد شامل لألرمن والقبائل الكردية يف املنطقة الرشقية. ودفع هذا 

يف  معاملها  ارتسمت  سياسة  عىل  التطرف  طابع  إضفاء  إىل  االتحاديني  الكاريث  الوضع 

أملانيا  الحرب إىل جانب  العثامنية  اإلمرباطورية  سنوات سابقة، وسهل تطبيقها دخول 

ضد القوى الغربية وروسيا.

دورتيول  أرمن  ُرحل   ،1915 وأبريل  مارس  شهري  يف  وبالتحديد  أوىل  مرحلة  يف 

)Dörtyol( وزيتون )Zeytun( يف منطقة كيليكيا إىل قونية داخل األناضول. وبحلول 

نهاية أبريل اتخذت قرارات جديدة لرتحيل كل األرمن نحو سورية وبالد الرافدين، أي 

إىل صحراء دير الزور وباتجاه املوصل. وقد متكن الباحثون األتراك تانر آكتشام )2012( 

األرشيف  عىل  اطلعوا  الذين   ،)2012( أونغور  أوميت  وأوغور   )2014( دوندار  وفؤاد 

العثامين، من الوصول إىل الربقيات املشفرة التي أرسلها طلعت باشا إىل املقاطعات بهدف 

التنظيم الدقيق واملراقبة الفعالة للرتحيل الذي نتجت عنه إبادة قسم من املهجرين.

الرتكية  الدميوغرافية« املطبقة عىل كل األقليات غري  وكانت سياسة »الهندسة 

التي يجب أال تتعدى نسبتها بني 5 و10 يف املائة من سكان كل مقاطعة أو والية، 

لني الذين خصص لهم نحو عرشين محتشدا يف سورية  أشد قسوة عىل األرمن املرحَّ

وبالد الرافدين عىل أال تتجاوز نسبتهم 10 يف املائة من السكان املحليني املسلمني 

املنتمني إىل قبائل عربية بدوية قليلة العدد يف مناطق صحراوية، وفق معايري سياسة 
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»الهندسة الدميوغرافية«، وهذا ما أدى إىل موجة ثانية من التقتيل يف صيف 1916 

هدفها تقليص عدد األرمن مقارنة بالسكان املسلمني تحقيقا للنسبة املأمولة.

كام طبقت حكومة االتحاديني يف عمليات التهجري واملجازر التي استهدفت األرمن 

فيام  آكتشام  تانر  وصفها   والتي  آنفا  املذكورة  االتجاهني«  »حركية   ،1915 العام  يف 

يخص طرد اليونانيني من سواحل بحر إيجة، وهذا ما تظهره وثائق األرشيف املتعلقة 

مبحاكامت زعامء جمعية االتحاد والرتقي )CUP( بإسطنبول يف الفرتة ما بني العامني 

1919 وTaner Akçam, 2012, 193-201( 1921(، فمن جهة صدرت قرارات لتهجري 

األرمن ُأرسلت بطريقة رسمية إىل املسؤولني املحليني وحكام الواليات واملقاطعات، ومن 

جهة أخرى وباملوازاة مع ذلك أُعطيت أوامر باإلبادة أرسلتها اللجنة املركزية لالتحاد 

والرتقي عن طريق بريد خاص، وتضمنت أوامر بإزالة أي أثر للمراسالت بعد قراءتها.

 Taner Akçam, 2012,( آكتشام  تانر  ذكرهم  الذين  الكّتاب  تقديرات  ووفق 

258-261(، نجا من املوت خالل عمليات التهجري نحو 500 ألف أرميني من بني 1.3 

مليون أرميني كانوا يعيشون داخل اإلمرباطورية قبل الحرب. ووجد الناجون أنفسهم 

يف محتشدات سورية وبالد الرافدين يف فرباير 1916، وفاق عددهم بكثري 10 يف املائة 

فائض  تجاوزها، وقدر  تعترب مهددة لألمن يف حال  املحليني، وهي نسبة  السكان  من 

السكان األرمن بنحو 275 ألفا تعنيَّ القضاء عليهم لتحقيق األهداف اإلحصائية التي 

حددها الزعامء االتحاديون.

العام  واستمرت طوال صيف  مارس  ثانية يف شهر  مجازر  موجة  بدأت  هكذا 

1916، فتقلص عدد املهجرين إىل نحو 200 ألف، وفق املصادر املختلفة التي ذكرها 

املجازر يف صحراء  معظم  )Taner Akçam, 2012, 261(. وحدثت  آكتشام  تانر 

دير الزور التي رحل إليها املهجرون من محتشدات املنطقة. ومل تكن اإلبادة تصفية 

جسدية للسكان األرمن فقط، بل توخت القضاء عىل هويتهم أي لغتهم وثقافتهم 

ودينهم عن طريق اإلدماج القرسي.

اإلدماج باعتباره أحد أبعاد اإلبادة
القرسية  األسلمة  أداة  الفرتات  بعض  يف  والرتقي  االتحاد  لجنة  أعضاء  استعمل 

للسكان املسيحيني بهدف القضاء عىل وجود الجامعات غري املسلمة وغري الرتكية. وميثل 
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اإلدماج، الذي يسميه البعض »القضاء عىل الوجود اإلثني« )ethnocide( الهادف إىل 

محو الثقافات املختلفة عن ثقافة الجامعة املهيمنة، وسيلة مكملة لعملية اإلبادة. 

وهو  لألرمن،  القرسية  األسلمة  أسلوب  آخر  إىل  حني  من  االتحاديون  اعتمد 

أسلوب أدى دورا يف عملية ترتيك آسيا الصغرى يف الزمن الطويل )انظر الفصل 4(. 

ومل يكن هدف االتحاديني إبادة »العرق األرميني«، كام فعل النازيون الحقا باليهود، 

بل القضاء عىل هوية وثقافة األرمن بتعوميهم يف كتلة السكان املسلمني األتراك كلام 

سمحت الظروف بذلك. فتارة ُيسمح باألسلمة القرسية، وتارة مُتَنع وفق الظروف، 

ورأى املسؤولون املحليون ويف العاصمة أن األسلمة أصبحت مجرد وسيلة للنجاة من 

املجازر، فاسُتثني منها الرجال الذين بلغوا سنا تسمح لهم بالقتال، يف حني شجعت 

الاليئ ميكن تزويجهن مبسلمني، ويكون ذلك عن طريق  أسلمة األطفال والفتيات 

التبني من طرف عائالت تركية راغبة يف ذلك. وال يسمح للمسلمني الجدد بالبقاء يف 

مساكنهم السابقة، بحيث يوزعون يف الواليات واملقاطعات املجاورة ذات الغالبية 

البونطية  املنطقة  يف  خاصة  واسع  نطاق  عىل  األسلمة  ومتت  الساحقة.  املسلمة 

)سواحل البحر األسود( حيث استعمل هذا األسلوب منذ زمن طويل تجاه اليونانيني 

.)T. Akçam, 2012, 291-295( واألرمن

ويف شهر يوليو 1915، عندما أبدى عدد كبري من األرمن رغبة يف اعتناق اإلسالم 

للنجاة من املوت، ُتُخلِّ عن سياسة األسلمة. ويف شهر أكتوبر 1915 ُرفع هذا الحظر 

خاصة بالنسبة إىل األرمن القاطنني يف إسطنبول والحرفيني والتقنيني والجنود وكل من 

كانوا مفيدين أو رضوريني للمجتمع العثامين )T. Akçam, 2012, 299-301(. ويف 

ربيع العام 1916 جرت محاوالت لفرض اإلسالم عىل األرمن الذين ظلوا باألناضول 

الثانية، فكان اعتناق اإلسالم  أو رحلوا إىل سورية، وتزامن ذلك مع موجة املجازر 

الوسيلة الوحيدة بالنسبة إليهم للنجاة من اإلبادة يف صحراء دير الزور. وقد 

قدر عدد األرمن الذين أُجربوا عىل الدخول يف اإلسالم يف سورية بنحو 150 ألفا 

.)T. Akçam, 2012, 304-307(

كانت سياسة إدماج األطفال والفتيات التي خطط لها قبل عمليات الرتحيل عنرصا 

مهيكال يف سياسة اإلبادة. فقد أُجرب بنون وبنات عىل اعتناق اإلسالم قبل أن يوضعوا يف 

بيوت لأليتام املسلمني أو يلحقوا بعائالت مسلمة، فيام ُزوجت الفتيات قرسا برجال 
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مسلمني. عىل أن ذلك مل مينع قتل األطفال أو موتهم جوعا أو مرضا يف أثناء الرتحيل 

أو داخل املحتشدات بسورية وبالد الرافدين، وتعرضهم للعنف الجنيس )االعتداءات 

الجنسية، والدعارة القرسية، واالختطاف( )T. Akçam, 2012, 311-315()1(. ويضم 

أرشيف الوزارة األوىل بإسطنبول وثائق عديدة تبني أن اإلدماج القرسي مل يكن 

التهجري، بل خطط له وتحددت معامله يف مرحلة  ثانوية وحدثا عرضيا يف  أداة 

سابقة، وعملت وزارة الرتبية عىل تسهيل إدماج هؤالء األطفال يف املدارس العامة 

.)T. Akçam, 2012, 316-320(

تركز  تجنب  عىل  وسهرت  كثب،  من  الحركية  هذه  الداخلية  وزارة  تابعت 

عىل  توزيعهم  إىل  فسعت  إسطنبول،  يف  أو  املدن  يف  املدمجني  والنساء  األطفال 

بيوت األيتام ثم العائالت يف واليات مختلفة، وأُعطيت لهم أسامء تركية، وطلب 

منهم عدم التحدث باألرمينية أو اليونانية البونطية واعتامد اللغة الرتكية حرصا 

.)T. Akçam, 2012, 322-327(

الغربية  التبشريية  واملالجئ  املدارس  غلق  الحرب  ظروف  سّهلت  آخر  جانب  من 

هويات  وتصون  تحفظ  اإلدماج،  أمام  عوائق  كانت  التي  والربوتستانتية  الكاثوليكية 

األقليات املسيحية. ويتعذر الحصول عىل معطيات إحصائية دقيقة عن األطفال الذين 

جرى ترتيكهم يف بيوت األيتام أو داخل عائالت مسلمة يف العام 1915 أثناء عمليات 

الرتحيل، عىل أن بعض املصادر قدرت عددهم مبا بني 100 ألف و200 ألف، أي بني 5 

.)T. Akçam, 2012, 328-331( و10 يف املائة من مجموع األرمن العثامنيني

أيديولوجية  اإلبادة،  سياسة  مع  باملوازاة  املتبعة  اإلدماج  سياسة  وضعت 

االتحاديني يف سياق اإلمربيالية العثامنية التي تعترب املسيحيني مواطنني من الدرجة 

الثانية وجب عليهم الخضوع لألمة اإلسالمية الحاكمة )millet-i hakime(. فقد 

لإلمربيالية  دامئة  مامرسة  الطويل  الزمن  يف  للمسيحيني  القرسية  األسلمة  كانت 

العثامنية، كام يؤكده عىل سبيل املثال نظام اإلنكشارية.

كان منطلق االتحاديني فكرة القومية الثقافية وليس العنرصية باملعنى الضيق، 

وهي فكرة ورثوها من تقاليد رفض اآلخر وتهميشه عىل أساس ديني وليس عنرصيا، 

وكان بإمكانهم اإلقرار بحق »اآلخر« يف العيش برشط أن يتخىل عن هويته املختلفة 

)T. Akçam, 2012, 336(، فكان هدف االتحاديني الرئيس هو املحافظة عىل وجود 



247

االحتاديون وسياسة »الهندسة الدميوغرافية«...

اإلمرباطورية التي كانوا يرون أنها مهددة بالزوال نظرا إىل وجود أقلية أرمينية تسعى 

إىل بناء دولة قومية خاصة بها يف رشق األناضول، وهذا ما جعلهم يحاولون تدمري 

واإلدماج  الجسدية  اإلبادة  عىل  تقوم  مزدوجة  سياسة  بواسطة  األرميني  الشعب 

اللذين كانا يشكالن بعدين يف مسعى اإلبادة الشامل، كام كانت املصادرة والحرمان 

من امللكية بعدين آخرين يف حركية اإلبادة.

املصادرة و»االستيطان«
)املدن  األناضول  األرمن يف  كان يسكنها  أقفر 2900 موقع  الحرب  انتهاء  عند 

والقرى( بسبب القتل والتهجري. وقد بدأ التهجري والحرمان من األمالك يف مرحلة 

القوانني واملراسيم املنظمة، فقد أطلق االتحاديون حركية ممنهجة  سابقة إلصدار 

املهجورة«  األمالك  »لجنة  لت  ُشكِّ  1915 يونيو  شهر  فمنذ  تنظيمها.  قبل  بدأت 

النوع  هذا  من  لجنة   33 الواقع  يف  وهي   ،)Emvâli Metruke Komisyonu(

عرب البالد. وقد سمحت مصادر أملانية، وخصوصا تلك التي تعود إىل البنك األملاين 

الداخلية  )Deutsche Bank(، بجمع معلومات دقيقة عام جرى. وأرشفت وزارة 

 Ugur( تحت سلطة طلعت باشا عىل هذه العملية يف الواليات واملقاطعات واملدن

.)Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 66

من  الداخلية  لوزارة  منشور  طلب  املثال،  سبيل  عىل   ،1915 أغسطس   29 ويف 

السلطات املحلية بيع األمالك التي »هجرها« األرمن باملزاد العلني للسكان األتراك 

املحليني)2(. وتفاديا للنزاعات كانت لجنة األمالك املهجورة الهيئة الوحيدة املخولة 

نزع امللكية. وشملت هذه اإلجراءات كل فئات األرمن، وشملت كل املنتمني إىل 

لألرمن  يرخص  ومل  والربوتستانت.  والكاثوليك  األرمينية  الرسولية  الكنيسة  »ملة« 

ببيع أمالكهم لألجانب أو مسيحيني آخرين كاليونانيني والرسيان، أو تحويل هذه 

األمالك إىل أرمن غري عثامنيني، أو إرسالها إىل الخارج أو إىل أفراد من أرستهم، أو 

تسليم ممتلكات مثينة ألعضاء البعثات التبشريية أو القناصل األمريكيني، أو إرسال 

أمالك إىل مكان سكناهم الجديد أو وجهتهم األخرية عن طريق الربيد.

هذا ما ُيظهر املنطق الذي تحكم يف عمليات نزع امللكية: فليس هناك بالنسبة 

إىل األرمن إمكانية للتعويض عن الحرمان من األمالك أو أمل يف الرجوع إىل بيوتهم، 
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فتنقطع الصلة بني األرمن وأمالكهم نهائيا ومُتحى آثار الوجود األرميني من أرايض 

باليكسري )Balikesir( جاء فيها:  األناضول، كام تؤكده برقية موجهة إىل مقاطعة 

ملكيتهم«  وعقود  بأمالكهم  املرحلني  للسكان  صلة  أي  قطع  من  التأكد  »يجب 

.)Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 69-73(

عمل االتحاديون )الشباب األتراك( عىل بناء »اقتصاد قومي« بتحويل الجزء األكرب 

الناشئة يف مختلف  الرتكية  الوسطى  الطبقة  إىل  األرمن  التي »هجرها«  األمالك  من 

األرمن،  تركها  التي  األرايض  »استعامر«  عىل  العثامنيون  املسلمون  ع  وُشجِّ الجهات، 

ووزعت بعض األمالك للخواص، وألحقت أخرى بأمالك الدولة أو الجيش. ويوضح نص 

 Ugur Ümit( مؤرخ يف 6 يناير 1916 وضعه طلعت باشا، وذكره أونغور وبوالتيل

Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 79(، سياسة جمعية االتحاد والرتقي، فقد جاء 

فيه: »إن األمالك املنقولة التي تركها األرمن يجب حاميتها عىل املدى الطويل ولفائدة 

املسلمون  ينشئها  أن  يجب  فالرشكات  بالدنا،  يف  املسلمني  بني  األعامل  قطاع  تنمية 

دون غريهم، ويجب أن ُتسلم لهم األمالك املنقولة يف ظروف مناسبة تضمن تدعيم 

واستقرار األعامل. ويجب أن يكون مؤسس الرشكة وإدارتها وممثلوها من املواطنني 

املحرتمني والنخبة. وحتى ُيسمح للتجار واملزارعني باملشاركة يف أرباح الرشكات، يجب 

أن تكون الوصول بقيمة نصف لرية أو لرية واحدة وأن تسجل بأسامئهم حتى ال يحول 

رأس املال إىل أيد أجنبية. هذا ويجب تتبع النمو وروح املبادرة بني السكان املسلمني 

وإبالغ الوزارة بنتائج هذه اإلجراءات يف كل املراحل«.

وتبع ذلك ترقية جيل جديد من رجال األعامل األتراك املتحدرين من الطبقة 

الوسطى الدنيا، استفادوا من حمالت مقاطعة املتاجر اليونانية واألرمينية )1914(، 

ثم من بيع أمالك املهجرين يف املزاد العلني )1916–1917(. كام منحت األرايض 

أو  اليونانيني  للمسيحيني  ملكا  كانت  التي  والبنايات(  )البيوت  العقارية  واألمالك 

األرمن أساسا لالجئني من البلقان والقوقاز ومن بعدهم للسكان املستبدلني )1924–

1925(، بهدف ترتيك األرض.

لرئيس  الرسمي  فالسكن  األمالك،  توزيع  إعادة  من  جمة  فوائد  الدولة  وجنت 

الجمهورية، عىل سبيل املثال، وهو قرص تشانكايا )Çankaya( بأنقرة، كان منزل أرسة 

املجوهرات  تجارة  األثرياء يف  أفرادها  التي عمل  األرمينية   )Kassapyan( كاسابيان
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املنزل يف شهر  العثامنية قد صادرت هذا  الحكومة  التجارية، وكانت  واألعامل 

القاطنني  األرمن  كل  مع  مالكه  أرسة  برتحيل  أمر  صدور  بعد   1915 أغسطس 

بأنقرة. ويف العام 1921 أهدت بلدية أنقرة املنزل إىل مصطفى كامل الذي جعله 

هذا  فكان   ،)L. Marchand, G. Perrier, 2013, 145-151( الرئيس  سكنه 

املسكن رمزا للفائدة التي جنتها الدولة الرتكية من حرمان األرمن من أمالكهم خالل 

عملية اإلبادة.

ويف وقت تنفتح فيه أبواب األرشيف التي تسمح بتوثيق ظاهرة إبادة األرمن، تظل 

وتصفية  مصادرة  عىل  أرشفت  التي  والثالثني  الثالث  اإلقليمية  باللجان  الخاصة  الدفاتر 

األرشيف  إىل  بالنسبة  الشأن  وكذلك  الباحثني،  أمام  مغلقة  »املهجورة«  األرمينية  األمالك 

.)L. Marchand, G. Perrier, 2013, 161( العثامين التابع للمديرية العامة ملسح األرايض

بناء »اقتصاد قومي«
للدولة،  األولوية  تعطي  التي  األتراك،  للشباب  القومية  األيديولوجية  استندت 

باستمرار إىل مفهوم »االقتصاد القومي« )millî iktisad( بهدف بناء نظام اقتصادي 

والحرفيني  البنوك  وأصحاب  التجار  تعوض  تركية  وبورجوازية  تكنوقراطية  تسريه 

اليونانيني واألرمن الذين كانوا يسيطرون منذ وقت طويل عىل قطاعات االقتصاد 

التجارية والحرفية والصناعية واملالية، وُنظر إليهم عىل أنهم املستفيدون من نظام 

االمتيازات األجنبية.

ويف الفرتة املمتدة من العام 1914 إىل العام 1923، ثم حتى العام 1955، عملت 

تدمري شبكات  الكامليون عىل  بعدهم  األتراك ومن  الشباب  اتبعها  التي  السياسة 

التجارة واألعامل اليونانية واألرمينية، مام عاد بالفائدة عىل عدد قليل من التجار 

األتراك املرتبطني بجمعية االتحاد والرتقي )1908–1918(، ثم عىل أعضاء من حزب 

الشعب الجمهوري الكاميل )1923–1950( جمعوا ثروات يف فرتة وجيزة.

الطبقات  إىل  املنتمني  األتراك  من  كبري  عدد  السياسة  هذه  من  استفاد  كام   

املنقولة  األمالك  من  أرباحا  بسهولة  جنوا  الذين  الفالحني  وطبقة  الدنيا  الوسطى 

التي »هجرها« األرمن واليونانيون املرحلون أو املغتالون. وكانت هذه  والعقارية 

الفئات تحمل حقدا ناتجا عن عقدة النقص والحسد اللذين تكنهام الجامهري الرتكية 
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للمسيحيني األرمن واليونانيني الذين استفادوا من التحديث، وجمعوا ثروات بفضل 

موقعهم املهيمن يف االقتصاد العثامين وعالقاتهم بالقوى األوروبية الغربية وروسيا.

من  كبرية  خشية  يخشون  البلقانية،  الحروب  تجربة  بعد  األتراك،  الشباب  وكان 

وقوعهم بني فيك كامشة، فمن جهة القومية اليونانية يف الغرب، ومن جهة أخرى القومية 

األرمينية يف الرشق )Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 30-39(. وكان 

 )Yusuf Akçura( ويوسف آكسورا )Mehmet Ziyâ Gökalp( محمد ضياء غوكالب

اإلثنية  التصفية  إليها عمليات  استندت  التي  القومية  األيديولوجية  أبرز مروجي هذه 

واإلبادة يف األناضول وتراقيا الرشقية ابتداء من الحرب العاملية األوىل.

أوىل   ،1914–1913 يف  واألرمن  اليونانيني  التجار  صغار  مقاطعة  حمالت  كانت 

مراحل إقامة »اقتصاد قومي«، كام أسلفنا، ونظمت هذه الحمالت ودعمتها تنظيامت 

جمعية االتحاد والرتقي املحلية بعد أن استحوذت الجمعية عىل الحكم يف انقالب 

23 يناير 1913، وشهدت هذه الحمالت نجاحا نسبيا بني مختلف طبقات السكان 

املسلمني األتراك، وأدت إىل إفالس مئات اآلالف من صغار التجار اليونانيني واألرمن.

العام  تزامنت ثم تلت عمليات تهجري األرمن يف  التي  الثانية  املرحلة  ومتثلت 

وحرمانهم  واملهجرين  للمطرودين  والعقارية  املنقولة  األمالك  مصادرة  يف   1915

منها. وعىل العموم شهدت هذه املرحلة االستحواذ عىل األمالك املنقولة والعقارية 

للسكان املسيحيني الذين ُطردوا أو ُأبيدوا أو ُهّجروا وتحويلها إىل السكان األتراك 

املحليني أو الالجئني املسلمني من البلقان والقوقاز الذين وطنتهم حكومة االتحاديني 

الدولة  أجهزة  مختلف  استحوذت  كام  املسيحيني.  السكان  مكان  الجمهوريني  ثم 

الرتكية ومتلكت قسام معتربا من هذه األمالك. وقد وضعت قوانني بني العامني 1913 

و1926، وظلت سارية املفعول حتى العام 1986، هدفها إضفاء طابع قانوين عىل 

االستحواذ عىل األمالك »املهجورة« )emvâl-i metruke( ومصادرتها ونهبها. 

»هجرها«  التي  األمالك  كل  مع  التعامل  جرى  العملية  النظر  وجهة  ومن 

السكان اليونانيون والبلغار والرسيان واألرمن، عىل رغم توصيفها القانوين املختلف، 

وزارة  وأصدرت  املهجورة«.  »األمالك  بـ  املتعلقة  للقوانني  طبقا  نفسها  بالطريقة 

الداخلية تحت سلطة طلعت باشا والربملان العثامين بإسطنبول والجمعية الوطنية 

الكربى بأنقرة أوامر ومراسيم وقوانني هدفها إضفاء طابع قانوين نهايئ عىل عمليات 
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األقليات  من  وغريهم  األرمن  أمالك  طالت  التي  والنهب  واملصادرة  االستحواذ 

.)Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 41-47( املسيحية

وبني تانر آكتشام )T. Akçam, 2012, 341-356( أن اإلجراءات الترشيعية واإلدارية 

املحافظة عىل أمالك األرمن وتعويض أصحابها األصليني مل  اتُّخذت من أجل  التي 

تكن يف فائدة هؤالء أو توطينهم يف األماكن التي ُرّحلوا إليها، بل ُأتبعت يف معظم 

الحاالت بتوطني الجئي الحرب املسلمني املتحدرين من البلقان أو القوقاز مكانهم، 

بل كان هدف هذه اإلجراءات، الذي تحقق جزئيا، تفادي استيالء السكان املحليني 

أو السلطات اإلدارية املحلية عىل هذه األمالك أو نهبها)3(.

الترشيع الخاص باألمالك »املهجورة« )1915–2001(
يف البداية، ومبارشة بعد صدور قرار التهجري املؤرخ يف 10 يونيو 1915، أقرت 

أمرية رسية )talimname( تخص تسيري األمالك. ويف سبتمرب  العثامنية  الحكومة 

السكان  وقروض  وديون  املهجورة  باألمالك  الخاص  »القانون  عىل  صودق   1915

الذين حولوا إىل جهات أخرى«، وُأنشئت لجان محلية مكلفة بتصفية هذه األمالك. 

العام 1918. وبعد سقوط  والتعديالت حتى  املراسيم  وتبع ذلك إصدار عدد من 

ت الحكومة العثامنية التالية، التي اتخذت من إسطنبول مقرا  حكومة االتحاديني غريَّ

لها، السياسة املتبعة، وأمرت بإعادة األمالك إىل أصحابها ورصف تعويضات للناجني 

من األرمن وورثة ضحايا اإلبادة، لكن هذه اإلجراءات مل ُتطبَّق يف األخري أو ُطبقت 

بشكل محدود جدا.

والكوادر  الزعامء  قدامى  من  كبريا  عددا  الجديدة  الكاملية  السلطة  ضمت 

االتحاديني، وتبنت سياستهم تجاه املسيحيني وبخاصة األرمن. وقد صادقت الجمعية 

أبريل 1923،  املهجورة يف  األمالك  قانون جديد حول  بأنقرة عىل  الكربى  الوطنية 

اسُتكمل يف العام 1924، ثم ُأدمج يف قانون جديد يف العام 1925 فرضته معاهدة 

لوزان )1923( ومبادلة السكان مع اليونان. ويف مايو 1927 ُأْصدر قانون آخر جرد 

من الجنسية الرتكية كلَّ شخص مل يشارك يف حرب االستقالل وكان مقيام يف الخارج 

بني يوليو 1923 ومايو 1927، ما أفىض إىل رفض املطالب املتعلقة مبصادرة األمالك 

)Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 57-59(. كام استمرت تصفية 
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األرايض  ومسح  العقارية  التسجيالت  مديرية  أصدرت  حتى  املهجورة«  »األمالك 

منشور يونيو 2001 الذي وضع حدا لها مبنح الدولة بشكل نهايئ األمالك العقارية 

التي مل توزع. كل هذه اإلجراءات الترشيعية أعطت واجهة محايدة وقانونية وحتى 

رشعية لجملة من عمليات املصادرة واالستحواذ والحرمان من امللكية والنهب من 

دون ضامن حق الطعن للمالك السابقني وورثتهم.

 )Ugur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 166-170( وقد بنيَّ أونغور وبوالتيل

أن الهدف الرئيس لالتحاديني من مصادرة أمالك األرمن وبيعها مل يكن اقتصاديا من قبيل 

تحسني الوضع املايل للدولة يف فرتة الحرب، بل كان ذا طابع قومي، فكانوا يرمون من 

خالل حرمان األرمن من أمالكهم العقارية ومنحها مبارشة للدولة أو أفراد مسلمني من 

الالجئني أو غريهم إىل قطع أي صلة للجامعة األرمينية بأرض األناضول. وبعد العام 1915 

امللكية  إذ أوجدت عمليات نزع  الرتكية،  الدولة  أسهم تحويل هذه األمالك يف تشكل 

شبكة من األعيان األتراك ظلت وفية لجمعية االتحاد والرتقي عقودا الحقة، وسمحت 

بدعم سلطة الحزب عىل الدولة طوال الفرتة الكاملية. من جهة أخرى استفادت الدولة 

 Ugur Ümit( إىل حد كبري من االستحواذ عىل املباين واألرايض التي ُحوِّلت إىل مؤسساتها

.)Üngör, Mehmet Polatel, 2011, 167

وبينام ُدرِست عمليات املصادرة والنهب املغلفة بغطاء قانوين فيام يتعلق باألرمن، 

السكان  ومبادلة  لوزان  فمعاهدة  اليونانيني،  يخص  فيام  نفسه  بالقدر  تدرس  مل  فإنها 

)1923( أعطت الدولة اليونانية والالجئني اليونانيني األمالك العقارية التي كانت ملكا 

للمسلمني املستبدلني، وكان عددهم 500 ألف مقابل أكرث من مليون يوناين من دون 

السكان غري متساوية متاما، حيث استفادت  حساب املفقودين، وكانت عملية مبادلة 

منها الدولة الرتكية إىل حد كبري، وهذا ما يطرح مسألة املقارنة بني حركيتي اإلبادة اللتني 

استهدفتا الجامعتني األرمينية واليونانية، فإىل أي حد ميكن املقارنة بينهام؟

مقارنة بني إبادة األرمن واإلبادات التي يطالب اليونانيون
العثامنيون واآلشوريون-الكلدان باالعرتاف بها )1914 – 1923(

األرمن  »إبادة  أن:   )Tessa Hofmann, 2011, 47( هوفامن  تيسا  اعتربت 

مبارشا  فعل  رد  باعتبارها  إليها  ُينظر  أال  يجب  اآلشوريني  واآلراميني/  واليونانيني 
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عىل استفزازات املسيحيني املزعومة، بل باعتبارها مرحلة من مراحل تطور الحركة 

بالتوجه أكرث فأكرث  التفكك املتواصل لإلمرباطورية  التي ردت عىل  الرتكية  القومية 

الحيز  من  الصغرى  آسيا  يف  األصليني  املسيحيني  السكان  تقيص  قومية ضيقة  نحو 

املعنوي للدولة. فطرح أسطورة عدم والء املسيحيني املجانبة للحقيقة لتربير التهجري 

قبل ويف أثناء وبعد الحرب العاملية األوىل ميثل إهانة للضحايا وللحقيقة التاريخية، 

النازيني إلبادة اليهود بزعمهم وجود مؤامرة يهودية عاملية.  ميكن تشبيهها بتربير 

للنازيني،  الخاضعة  أوروبا  اليهود يف  مثل  مثلهم  العثامين  املجتمع  فاملسيحيون يف 

ُأبيدوا ليس بسبب ما فعلوه أو مل يفعلوه بل بسبب ما ميثلونه ونظرة مقرتيف اإلبادة 

إليهم. فمن الرضوري من وجهة النظر النفسية أن يقتنع مقرتفو اإلبادة بأنهم يف 

موقع الدفاع عن النفس«.

متتا  أنهام  وأظهرت  اليونانيني،  وإبادة  األرمن  إبادة  بني  هوفامن  قارنت  كام 

أفراَد  وإعداماٌت  واسعة  اعتقاالت  تستهدف  أوىل  مرحلة  ففي  نفسها:  بالطريقة 

والعمل  السالح  بنزع  املحتملة  املقاومة  عىل  وُيْقىَض  والسياسية،  املثقفة  النخبة 

ثم  الخاصة،  الوحدات  املراهقني ضمن  أو  البالغني  الرجال  عىل  املفروض  القرسي 

تجري يف مرحلة متقدمة مجازر محدودة يف بعض الجهات، وُيْجرَب من تبقى من 

األطفال  ُيخَتطف  األخري  ويف  املوت،  مسريات  يف  امليش  عىل  املسيحيني  السكان 

والفتيات وُيجرَبون عىل اعتناق اإلسالم وترتيكهم القرسي.

ذكرته  الذي   ،1916 أكتوبر  من  الرابع  يف  املؤرخ  أملانيا  سفارة  لتقدير  ووفقا 

كان  الذين  األرمن  من  مليونان  هجر   ،)Tessa Hofmann, 2011, 96( هوفامن 

الحرب، ومن بني  املليون قبل  الحرب نحو مليونني ونصف  عددهم اإلجاميل قبل 

املليون  ونصف  مليونني  بني  ومن  حتفهم.  املليون  ونصف  مليون  لقي  املهجرين 

التاريخ نفسه لقي بني  الصغرى وتراقيا الرشقية يف  أو ثالثة ماليني يوناين يف آسيا 

 T.( 1.4 و1.5 مليون حتفهم وفقا لتقديرات متأخرة لعدد من املؤرخني اليونانيني

.)Hofmann, 2011, 104

ويكمن الفرق بني إباديت األرمن واليونانيني يف كيفية حدوثهام والظرفني الوطني 

والدويل املحيطني بهام. فقد كانت إبادة األرمن أكرث تطرفا وكان هدفها القضاء عىل 

وجود قومية دون دولة، ومل تدم سوى عام ونصف العام )مايو 1915–نوفمرب 1916(، 
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ويف املقابل دامت »إبادة« اليونانيني العثامنيني قرابة عرش سنوات )1914–1923( 

العاملي،  النزاع  من  اليونانية  للدولة  املتغري  للموقف  وفقا  تراكمية  حركية  ضمن 

ووفق تغري أماكن تنفيذ اإلبادة )الساحل اإليوين الغريب، وتراقيا الرشقية، والبونط، 

وإزمري(. ووصفت تيسا هوفامن هذه »اإلبادة« بالرتاكمية. وتواصلت هذه الحركية 

بعد العام 1920، وتزامنت مع الحرب اليونانية-الرتكية، بحيث ال ُتطِلق عليها صفة 

اإلبادة إال قلة من الكتاب. فاليونانيون البونطيون الذين تعرضوا لعمليات التهجري 

بإبادتهم  باالعرتاف  منفردة  بصفة  يطالبون  األرمن،  عاشها  التي  نفسها  واملجازر 

التي تشبه إىل حد بعيد إبادة األرمن واملنفصلة متاما عن الحرب اليونانية-الرتكية 

.)1922–1920(

من  كانوا  ألف ضحية  و500  ألف   300 بني  ما  أن  ذكره  ما سبق  إىل  ويضاف 

طقوسهم  يف  اآلرامية  يستعملون  مسيحيون  وهم  اآلشوريني-الكلدان،  أو  الرسيان 

رومل  رودولف  قدر  وقد  بكر.  ديار  ووالية  كيليكيا  معظمهم  ويقطن  الدينية 

 T. Hofmann, 2011,( الذي رجعت إليه هوفامن )Rudolph Rummel( )1997(

 ،)démocide( »والذي أجرى دراسة إحصائية عام ُأْطِلقت عليه »إبادة شعب )105

العدد اإلجاميل للضحايا املسيحيني العثامنيني خالل هذه الفرتة بني 3.5 و4.3 مليون 

قتيل. فاملجازر التي تعرض لها اليونانيون والتي امتدت عىل فرتة زمنية أطول ويف 

أماكن مختلفة، مل يكن عدد ضحاياها أقل من ضحايا مجازر األرمن التي كانت أكرث 

تركيزا زمانا ومكانا.

)Shoah( اإلبادات العثامنية واملحرقة اليهودية
تتبع املطالبة باالعرتاف باإلبادة من قبل املجموعة الدولية والدولة التي سببتها 

القومية  والدولة  العثامنية  اإلمرباطورية  الدولة  الحالة  هذه  يف  وهي  وريثتها،  أو 

الرتكية التي خلفتها، منوذجا محددا وهو منوذج الشعب اليهودي وإبادته املخططة 

واملنفذة عىل نطاق واسع يف أثناء الحرب العاملية الثانية من طرف الدولة األملانية 

 ))R. Lemkin( ر. ملكني( )génocide( وقد أوجد مفهوم اإلبادة .)shoah( النازية

بعد هزمية النازيني، وتبنته األمم املتحدة للداللة عىل أكرث الجرائم ضد اإلنسانية 

تطرفا، واعرتفت الدولة األملانية وبعض الدول املتواطئة )ومنها فرنسا( مبسؤوليتها 
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وقدمت اعتذارات للشعب اليهودي، وهذا ما يريد األرمن واليونانيون املتحدرون 

من الجئي آسيا الصغرى ومنطقة البونط الحصول عليه من الدولة الرتكية.

وتوجد فروق كبرية بني حالة اليهود وحالة األقليات املسيحية التي ُطرِدت من 

مواطنها يف اإلمرباطورية العثامنية والتي أصبحت اليوم جزءا من تركيا. فعند حدوث 

املحرقة كان اليهود يعيشون ضمن جاليات بعيدا عن أرضهم األصلية فلسطني التي 

مل يكن فيها سوى عدد قليل جدا منهم، بحيث إن اإلبادة التي تعرضوا لها والتي 

خطط لها النازيون كان هدفها القضاء عليهم كليا وإلغاء وجودهم ليس يف أملانيا 

فقط بل يف كل أوروبا املحتلة من طرف األملان رشقا وغربا، ويحدث ذلك يف بعض 

األحيان بعد تجميعهم يف غيتوهات، وتصادر كل أمالكهم، وكان هدف النازيني من 

ذلك محو هذا الشعب املوصوف بـ »العرق« من عىل وجه األرض، وتطهري العرق 

اآلري الجرماين من التلوث الذي لحقه من جراء االختالط باليهود والغجر وبعض 

األقليات األخرى )نظرية تحسني النسل ،)eugénisme( ومل يكن اليهود موجودين 

يف أوروبا منذ ألف أو ألفي عام، ومل يؤسسوا دولة إمرباطورية أو مملكة قبل األملان 

اليهود  العكس من ذلك كان  الشعوب، فعىل  والبولنديني والروس أخضعتها هذه 

شعبا متنقال يعيش يف جاليات مشتتة تغري مكان إقامتها وفقا للتقلبات السياسية 

والعسكرية لتاريخ ميتد عىل مدى قرون أو حتى آالف السنني.

وعىل العكس من ذلك تجذر اليونانيون واألرمن يف مناطق آسيا الصغرى منذ 

زمن بعيد، وهي املناطق التي غزتها وسيطرت عليها إثنيات تركية مختلفة يف أثناء 

النصف األول من األلفية الثانية للميالد، وورثت اإلمرباطورية العثامنية اإلمرباطوريَة 

البيزنطية التي كان فيها اليونانيون مهيمنني سياسيا ودميوغرافيا عىل جزء كبري من 

آسيا الصغرى، يف حني سيطر األرمن عىل القسم الرشقي وجزء من جنوب القوقاز.

اليونانيون  فساده  عام،  ألفي  من  أكرث  اإلثنيات  متعدد  املجال  هذا  ظل 

السالجقة  الرومانية، ثم خلفهم  اإلمرباطورية  نهاية  الهيلينستي إىل  العهد  من 

سقوط  بعد  خصوصا  العثامنيون  ثم   ،)1071 مانزيكرت  معركة  )بعد  األتراك 

العثامنية  الهيمنة  من  قرون  خمسة  وخالل   .1453 العام  يف  القسطنطينية 

منهم  قسم  فاعتنق  جزئيا،  وُأدمجوا  دميوغرافيا  واألرمن  اليونانيون  تراجع 

اإلسالم أو أصبحوا ناطقني بالرتكية، عىل رغم أن األتراك العثامنيني ضمنوا لهم 
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حقوقهم الدينية والثقافية والطائفية )امللة األرثوذكسية وامللة األرمينية(. بيد 

األوروبية  القوى  أمام  العثامنية  لإلمرباطورية  السيايس واالقتصادي  الرتاجع  أن 

أصبحوا  بحيث  مهمة  اقتصادية  مراتب  إىل  باالرتقاء  واألرمن  لليونانيني  سمح 

وسطاء تجاريني بني مختلف مناطق اإلمرباطورية وفرنسا أو إنجلرتا اللتني كانتا 

تسيطران اقتصاديا عىل منطقة البحر املتوسط.

باليونانيني واألرمن )1915–1922( والتي  التي لحقت  الكارثة  ال يكمن سبب 

ُحرضِّ لها باالضطهاد واملجازر منذ نهاية القرن التاسع عرش، يف رغبة جامحة للقضاء 

عىل وجودهم يف حد ذاتهم، بل كان الدافع األسايس منعهم من توسيع نطاق الدولة 

قومية  دولة  تأسيس  من  ومنعهم  اليونانيني،  إىل  بالنسبة  الصغرى  آلسيا  القومية 

البونطيني. فهذه الشعوب أسست قبل  بالنسبة إىل األرمن واليونانيني  خاصة بهم 

الفتح الرتيك )السلجوقي ثم العثامين( دوال إمرباطورية متفاوتة من حيث املساحة: 

نيقية وطرابزون... وقد  إمرباطوريتا  ثم  البيزنطية  األرمينية، واإلمرباطورية  املاملك 

مستشارين  مبساعدة  والرتقي  االتحاد  إىل جمعية  املنتمون  األتراك  الشباب  حاول 

أملان، حرمان األرمن ثم اليونانيني من مقوماتهم الدميوغرافية واالقتصادية والسياسية 

والعسكرية التي كانت تؤهلهم إلقامة دولة قومية أو بإلحاق أراضيهم بدولة قومية 

قامئة )بالنسبة إىل اليونان(.

حقق اليونانيون واألرمن نسبيا هدفهم املتمثل يف إقامة دولة قومية مبساعدة 

 Traité de Sèvres(( مبوجب معاهدة سيفر )القوى الغربية الكربى )فرنسا وإنجلرتا

1920(( التي مل تطبق قط، بيد أنه أصبح هاجسا بالنسبة إىل األتراك )انظر الخامتة 

ر الشباب األتراك، ومن بعدهم مصطفى كامل، كل الوسائل املتاحة  العامة(. فَسخَّ

للقضاء عىل كل مظاهر االستقالل أو االستقاللية يف أرايض آسيا الصغرى التي كان 

الجهات  بعض  يف  دميوغرافيا  وحتى  اقتصاديا  واألرمن  اليونانيون  عليها  يسيطر 

)الساحل الغريب آلسيا الصغرى، وبيثينيا، والبونط، وأرمينيا(، واستخدمت املقاطعة 

االقتصادية، واملجازر، والتهجري اإلبادي عرب األناضول، والحرب ضد املقاومني اليونانيني 

البونطيني واألرمن، والحرب ضد الجيش اليوناين اآليت من اليونان )1919–1922(، 

وأُحرِقت القرى واملدن )إزمري(، ومل يستنث السكان املدنيون من هذه األعامل، بل 

أصبحوا هدفا مبارشا لها، مام يفرس الخسائر الجسيمة يف األرواح.
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لحقت  التي  العسكرية  الكارثة  تلت  التي   )1923( لوزان  معاهدة  ومبوجب 

إثني عىل نطاق  العظمى ما ميكن وصفه بتطهري  القوى  باليونان يف 1922، أقرت 

ُيْعرَتف  ال  إثني  متجانس  مجال  إىل  اإلثنيات  متعددة  الصغرى  آسيا  حول  واسع، 

السكان  مبادلة  وأنهت  إسطنبول.  املوجودة يف  تلك  باستثناء  إثنية  أقلية  بأي  فيه 

املسيحيني واملسلمني بني تركيا واليونان، مبوجب معاهدة لوزان، حركية القضاء عىل 

وجود األقليات املسيحية التي بدأت يف نهاية القرن التاسع عرش وشهدت تصاعدا يف 

حدتها بني العامني 1914 و1923.

والتهجري  لإلبادة  منهم  قسم  تعرض  الذين  املسيحيني  للسكان  أثر  يبق  ومل 

والحرمان من أمالكهم، وزالت شواهد وجود دام آالف السنني يف األناضول، واختفت 

أسامء املدن والقرى واملظاهر واملجاالت الطبيعية والزراعية التي أسسوها وشغلوها 

إليه  ترمز  كانت  الذي  القديم  املسيحي  الوجود  نهائيا  وُمحي  الطويل،  الزمن  عرب 

أسامء األماكن.

ترتيك القطر القومي بتغيري أسامء األماكن )1915 – 1990(
مل يكتف فرض التجانس اإلثني عىل القطر وترتيكه بالقضاء عىل وجود األقليات 

السكانية ذات الهوية املختلفة عن الهوية الرتكية املسلمة، فقد تعنيَّ أيضا محو آثار 

هذا الوجود الضارب يف القدم. فأسامء األماكن املختلفة )القرى، واملدن، والدواوير، 

واملواقع، واألنهار، والبحريات، والجبال، والرؤوس الربية، والخلجان...( غالبا ما ترتبط 

اليونانيني، واألرمن،  األتراك:  قبل مجيء  األرض  التي تجذرت يف  باألقليات  أصولها 

واألكراد، والعرب، واآلراميني، واستمدت أسامء أماكن كثرية من لغات هذه الشعوب 

األناضول  أرض  تحويل  بعدهم،  من  والكامليني  االتحاديني،  وكان هدف  املختلفة. 

وتراقيا إىل أرض تركية خالصة متاما، وهذا ما فرض تعويض أسامء األماكن األصلية 

الدميوغرافية«، غري أن هذه  »األجنبية« بأسامء تركية، يف سياق سياسة »الهندسة 

العملية استغرقت وقتا أطول من التصفيات اإلثنية أو اإلبادة.

دام مسعى إعادة تسمية كل األماكن أقل من قرن، نحو مثانني عاما، وتطلب جهود 

عدة لجان وحكومات متعاقبة، وهو يندرج ضمن املرحلة الثانية يف حركية اإلبادة، وال 

تنفصل عنه مامرسات من قبيل التفريط يف الرتاث املعامري لألقليات وتدمريه الجزيئ.
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ومييز كرم أوكتم )Kerem Öktem, 2008( بني أربع مراحل يف هذا املسعى 

للواليات.  وفقا  األماكن  أسامء  من  املائة  يف  و90   30 بني  ما  تغيري  عنه  نتج  الذي 

ففي مرحلة أوىل تزامنت مع التصفيات اإلثنية والتهجري واملجازر التي استهدفت 

اليونانيني واألرمن والرسيان، بني العام 1915 والعام 1922، أعادت السلطات اإلدارية 

يف عجالة تسمية املدن والقرى الكبرية مثل عواصم الواليات )vilayet(، واملقاطعات 

العملية يف مرحلة الحقة  لتشمل   ،)kaza( والقضاءات   ،)sancak( السنجاقات  أو 

املسيحيني  ُأفرغت من سكانها  التي  القرى  أسامء  تغيري  الكثرية. كام وجب  القرى 

.)muhacir( ن فيها الالجئون املسلمون املعروفون باملهاجرين وُوطِّ

نرشت وزارة الداخلية أول جرد بأسامء مدن وقرى الغرب اإليجي وجنوب 

رشق تركيا يف العام 1928، وأظهر هذا الجرد أنه يف بداية العملية أُعيدت تسمية 

العسكريني  القادة  من  مببادرة  القدمية  والكردية  واألرمينية  اليونانية  القرى 

ورجال اإلدارة املحلية وأعضاء من الربملان تنافسوا يف التعبري عن الروح الوطنية 

والقومية، بيد أن هذه املبادرات غري املنسقة اصطدمت بإرادة مسؤويل وزاريت 

منها  أكرث  و»علمية«  شمولية  أسس  عىل  تعديالت  إجراء  يف  والرتبية  الداخلية 

.)K. Öktem, 2008, 8( عاطفية

وارتبطت املرحلة الثانية )1922 – 1950( باعتامد أول دستور للجمهورية )1924(، 

وتاريخية  لغوية  علمية  جمعيات  وتأسيس  الرتكية،  اللغة  كتابة  حروف  وتغيري 

)1932(. وُنرشت أول خريطة شاملة لرتكيا بالحروف الالتينية يف العام 1929، ثم 

خريطة أخرى يف العام 1934، وُألحق بها جرد محنّي بأسامء املدن والقرى، وأخريا 

وقد  األماكن)4(.  بأسامء  جردا   1946 العام  يف  الرتكية  الجغرافية  الجمعية  نرشت 

مهدت هذه الفرتة االنتقالية للسياسة التالية التي اتخذت طابعا »علميا«، وفسحت 

الرتكية  الجمهورية  التي قامت عليها  القانونية  والقاعدة  البريوقراطية  أمام  املجال 

.)K. Öktem, 2008, 9-11(

التي  الخرباء  لجان  أدته  الذي  بالدور   )1980–1950( الثالثة  املرحلة  هذه  متيزت 

اجتهدت بشكل منظم ومعمق من أجل تغيري أسامء األماكن عىل كل املستويات مبا 

فيها املواقع السكنية واملجاالت الطبيعية. ويف العام 1957 شكلت املديرية العامة 

لإلدارة اإلقليمية لجنة من الخرباء لتغيري األسامء عملت عىل أسامء األماكن اعتامدا 
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عىل خرائط ذات مقاييس مختلفة: أسامء القرى، والدواوير، ومحطات القطارات، 

ومراكز الدرك، والرؤوس الربية، والخلجان)5(. لكن مقاومة املجالس اإلقليمية املنتخبة 

املكلفة باملصادقة عىل القرارات كبحت هذا العمل املمنهج، مام دفع يف العام 1959 

إىل  املنتخبة  اإلقليمية  املجالس  من  األماكن«  أسامء  »ترتيك  مسؤولية  تحويل  إىل 

فعالية  أضفى  الداخلية، مام  وزارة  الحاكم وموظفي  املؤلفة من  اإلقليمية  اإلدارة 

أكرب عىل عمل اللجنة التي مل تعد ملزمة بانتظار موافقة املنتخبني، وأصبحت تعمل 

 K.( تحت مسؤولية نخبة بريوقراطية ال تتأثر مبواقف األحزاب السياسية الحاكمة

.)Öktem, 2008, 11

وصدرت طبعة جديدة لجرد القرى يف العام 1968، أُضيف إليها 12 ألف اسم 

مكان، وُغريت أسامء نحو 45 ألف قرية يف تركيا. ويف العام 1973 ُغريت أسامء أكرث 

من ألفي قرية و12884 دوارا )من مجموع نحو 39 ألفا(، ومل تطبق هذه التغيريات 

عىل كامل أنحاء القطر بالطريقة نفسها، بل وفقا لوجود األقليات غري الرتكية سابقا. 

ففي واليات غرب ووسط تركيا ُغريت أسامء أقل من 30 يف املائة من األماكن، أما يف 

الرشق والجنوب الرشقي فقد ُغريت أسامء ما بني 44 و91 يف املائة من األماكن وفقا 

.)K. Öktem, 2008, 13-14( للواليات

الرشقية، حيث  أقل  وبدرجة  الرشقية،  الجنوبية  املناطق  اللجنة عىل  انصب عمل 

الوجود الكردي واملوروث األرميني الكبري، وبعدها منطقة البحر األسود حيث توجد 

مجموعات مسلمة ناطقة باألرمينية )Hemsin( واليونانية )Rûm(، وحيث تنترش 

القرى اليونانية البونطية القدمية. من جهة أخرى ُأطلق 1819 اسام جغرافيا جديدا 

العرشين  القرن  وسبعينيات  ستينيات  وشهدت  املتعاقبتني.  اللجنتني  طرف  من 

تغيري أكرب عدد من األماكن وعىل كل املستويات، إذ مل ُتستنث الدواوير واملصحات 

والحقول والجبال واألنهار. ومل يرتدد أعضاء من اللجنة ضمن مقاربتهم الشاملة يف 

.)6()K. Öktem, 2008, 15-16( تغيري أسامء اعتربوها »أجنبية« وإن مل تكن كذلك

أثناء  الرتكية، وكان ذلك يف  األماكن  أسامء  ملتقى حول  ُعقد  العام 1984  ويف 

فرتة الحكم الديكتاتوري العسكري والحرب ضد أكراد حزب العامل، وُأطلقت بهذه 

املناسبة آخر حملة لتغيري أسامء األماكن، خاصة يف الجنوب الرشقي الكردي، ومل 

اليومية  بالحياة  املرتبطة  األماكن  العملية  شملت  إذ  القرى،  عىل  ذلك  يف  يقترص 
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للسكان، ومل يعد دافع اللجنة النظرة الرتكية العلامنية كام يف السابق، بل بحثت عن 

تركيبة تركية-إسالمية تجمع بني الخطاب القومي ونسخة لإلسالم خاضعة لسلطة 

.)K. Öktem, 2008, 16-17( الدولة

املرجعيات  ومحت  عريقا،  ولغويا  أثريا  موروثا  الجديدة  التسميات  طمست 

الثقافية واإلثنية، وأوجدت مكانها تسميات من دون مغزى ومن دون عمق تاريخي 

أو معنى رمزي وعاطفي. وكان تكرار عدد محدود من أسامء األماكن املحسنة وغري 

فاقدا  عنها،  التعبري  املزمع  التاريخية  أو  اللغوية  أو  الطوبوغرافية  للبنى  املوافقة 

ألي تناسق أو مغزى. وعىل رغم أن السكان الحاليني لهذه القرى مل ينسوا األسامء 

القدمية وأسامء األماكن املحيطة فمن املرجح أنها ستزول مستقبال، ولن يبقى لها 

.)K. Öktem, 2008, 18-19( وجود إال يف أرشيف الدولة الرتكية

خالصة: القومية الرتكية القامئة عىل الهوية تنعكس يف املجال
نالحظ بني العامني 1913 و1950 استمرارية كبرية يف السياسات املتعلقة بسكان 

االتحاد  املنتمني إىل جمعية  األتراك  الشباب  الصغرى واألناضول، من سياسة  آسيا 

والرتقي )1913–1918( إىل حزب الشعب الجمهوري الكاميل )1919–1950(. فقد 

وتغيري  ومناورات،  تباعا محل جمع معلومات،  األناضول  كان سكان واليات رشق 

أو  »إثنية«  دميوغرافية«،  »هندسة  األتراك(  )الشباب  االتحاديون  وطبَّق  جذري. 

مبا يف  السكان،  إلدارة  الجديدة  التقنيات  من  مجموعة  فيها  رت  ُسخِّ »اجتامعية«، 

ذلك التصفية الجسدية )املجازر(، والتهجري، واإلدماج القرسي، واملصادرة والحرمان 

من األمالك »املهجورة«، والتحكم يف الذاكرة، وكلها أدوات هدفها تعميق التجانس 

أشكال  ستة  السياسات  اتخذت هذه  وقد  الرتكية.  القومية  للدولة  والثقايف  اإلثني 

األمالك،  من  والحرمان  واإلدماج،  والتهجري،  واإلبادة،  اإلثنية،  التصفية  مختلفة: 

وسياسة الذاكرة. وُطبقت هذه السياسات يف ظرف ميزته الحرب: الحروب البلقانية 

اليونانية-الرتكية  والحرب   ،)1918–1914( األوىل  العاملية  والحرب   ،)1913–1912(

)1920–1922(، وفرتة ما بني الحربني )1919–1939(، وأخريا الحرب العاملية الثانية 

واملرحلة التي تلتها مبارشة. وشهدت هذه الحركية طرد اليونانيني من الساحل الغريب 

آلسيا الصغرى )1913–1914(، والبلغار واليونانيني من تراقيا الرشقية )1914(، ثم 
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إبادة األرمن )1915–1916(، ومبادلة السكان مع اليونان مبوجب معاهدة لوزان 

)1923(، وأخريا عمليات التهجري املتتالية التي استهدفت األكراد والتي رافقتها أحيانا 

مجازر )1916، 1925–1927، 1934، 1937–1938(.

القمعية  أدواته  واستكامل  إتقان  من  الوقت  مبرور  الرتيك  النظام  ومتكن 

القومية  الدعاية  وسخر  اإلثنية،  لألقليات  القرسي  الترتيك  إىل  الهادفة  واإلدماجية 

التعليمي، واعتامد  التي زاد من فعاليتها تحديث وإعادة هيكلة وعسكرة النظام 

سياسة ثقافية والرقابة عىل الذاكرة. وارتكزت الحمالت الكثرية املوجهة ضد الهويات 

»رسالة  وراء  ت  َتخفَّ وإن  استعامري،  وسلوك  عنرصية  أيديولوجية  إىل  الثقافية 

حضارية«. فقد عمل النظام عىل تحقيق نسيان املايض الصادم وبناء رواية رسمية 

ومنظومة أيقونوغرافية للتاريخ القومي، متحو دور أو حتى وجود األقليات اإلثنية، 

ر بقوة يف الهوية الرتكية الحديثة حتى بعد زوال  وأوجد تصورا معنويا وثقافيا تجذَّ

الحكم الديكتاتوري يف العام 1950.

املتبعة، وشعب  السياسات  إىل نخبة هجرتها  الرشقية  الواليات  وُصنف سكان 

ونوعية  كمية  معايري  إىل  السياسات  هذه  واستندت  القرسي.  اإلدماج  عليه  ُفرِض 

تحدد قيمة الفرد بانتامئه اإلثني، وقد سمح تحديث جهاز الدولة وإدارتها بزيادة 

فعالية هذه السياسات وتأثريها يف الواقع. لكن النتائج مل ترق عموما إىل أهداف 

هذه السياسات املمنهجة. والتزال املسألتان الكردية واألرمينية قامئتني حتى اآلن، 

القرن املايض،  وأفرزتا اإلرهاب األرميني ممثال يف حركة )ASALA( يف سبعينيات 

والكفاح املسلح الذي يخوضه حزب العامل الكردستاين )PKK( والذي مل ينته بعد.

ويعود إخفاق هذه السياسات يف النهاية إىل طابعها العنيف جدا واملقاومة التي 

أبداها سكان الواليات الرشقية، ليس ألنهم مختلفون إثنيا بل ألنهم سكان ريفيون 

يتمتعون بشعور قوي بإثنيتهم وعالقاتهم األرسية )البنى العصبية(. ويندرج القمع 

الحربني  الجهة الرشقية لألناضول بني  السكان األكراد يف  له  الذي تعرض  والتهجري 

الثانية، يف سياق األعامل األكرث تطرفا التي تعرضت لها من  وبعد الحرب العاملية 

قبل األقليات املسيحية، وهذا ما يوجب تناول السياسات املوجهة ضد األكراد بشكل 

منفصل إلظهار خصوصياتها.
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ترتيك األكراد

املستوى  عىل  الكردية  املسألة  ظهرت 

الدويل يف مؤمتر السلم الذي تال الحرب العاملية 

قومي  »وفد  فيه  شارك  والذي   )1919( األوىل 

كردي« إىل جانب وفد الحكومة العثامنية، غري 

باألكراد  تعرتف  مل   )1923( لوزان  معاهدة  أن 

مميزة،  كأقلية  معظمهم  يف  السنة  املسلمني 

الدينية.  األقليات  إال  االعتبار  بعني  تأخذ  مل  إذ 

الرتكية  اللغة   )1924( الجمهورية  دستور  وأقر 

اللغة  ما أصبحت  للدولة، ورسعان  لغة رسمية 

الوحيدة، كام اعترب منّظر القومية الرتكية ضياء 

غوكالب )Ziya Gökalp( األكراد أتراكا يجهلون 

الجبال«،  »أتراك  إليه  بالنسبة  فهم  هويتهم، 

استمرار »الهندسة الدميوغرافية« 
جتاه األكراد )1950-1925(

إىل  عرش  الثامن  القرن  نهاية  »من 
آسيا  شهدت  العرشين،  القرن  بداية 
تحولت  التي  األناضول،  أو  الصغرى 
واقعها  تشكيل  إعادة  تركيا،  إىل 
تراجع  مرحلة  يف  بعمق  الدميوغرايف 
وتحوله  العثامين  اإلمرباطوري  املجال 

إىل القطر الوطني الرتيك«

10
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التالحم »الرتيك-اإلسالمي« من  أيديولوجية  ولغاتهم ال تستحق االهتامم. وجعلت 

األتراك أبطال اإلسالم، وأقصت من التاريخ القومي األكراد الذين ينتمي بعضهم إىل 

املذهب العلوي.

األناضول  إىل وسط  الرشقية  الواليات  واسع من  نطاق  األكراد عىل  تهجري  بدأ 

وغربه منذ أبريل 1916، بفصل الزعامء القبليني عن السكان وتوطينهم يف مناطق 

يف  تركية  قرى  يف  السفر  عىل  منهم  قادرا  يكن  مل  من  ووطن  تركية،  أغلبية  ذات 

واليته األصلية. وكان الهدف املرجو تعويم األكراد دميوغرافيا بحيث ال تتجاوز نسبة 

الـمرحلني يف مواطنهم الجديدة 5 يف املائة من إجاميل السكان. 

وبالتوازي مع ذلك تقرر توطني مسلمني غري أكراد )البوسنيني، واألتراك البلغار، 

الحروب  بسبب  األصلية  مواطنهم  مغادرة  إىل  اضطروا  الذين  املسلمني  واأللبان 

القرى  استيطان  سياسة  وتواصلت  األكراد،  منها  هجر  التي  القرى  يف  البلقانية( 

الكردية القدمية طوال الحرب العاملية األوىل، بحيث نقل املهاجرون )muhacir(، أي 

الالجئون املسلمون من البلقان، الذين استقروا ظرفيا ويف ظروف صعبة بإسطنبول 

أو قونية، إىل مناطق أضنة وماردين وديار بكر.

الرشقية  الواليات  يف  املسلمني  الالجئني  باستيطان  املتعلقة  املعلومات  تظل 

 Ugur Ümit Üngör,( قليلة  التزال  بشأنها  امليدانية  الدراسات  أن  كام  متفرقة، 

21-19 ,2009(. ومن املؤكد أن مدارس أرمينية حولت إىل مدارس عثامنية تركية، 

ومنحت منازل السكان السابقني للسكان الجدد، كام ُبنيت منازل جديدة إليوائهم، 

وحولت الكنائس إىل مساجد أو هدمت، وأطلقت أسامء تركية جديدة عىل القرى 

بحيث زال إىل األبد كل أثر للاميض األرميني.

عىل أن سياسة »الهندسة االجتامعية« )social engineering( توقفت فرتة بعد 

التي أنهت حكم جمعية االتحاد والرتقي. وبعد  العام 1918  العثامنية يف  الهزمية 

انتقالية )1918–1923( عاد معظم كوادر االتحاد والرتقي إىل العمل مجددا  فرتة 

الجمهوري  الشعب  حزب  تبناها  التي  االجتامعية«  »الهندسة  مشاريع  يف  للعمل 

بدعم  الجديدة  القومية  الدولة  سلطة  تحت  الترتيك  سياسة  فتواصلت  الكاميل، 

دويل واسع، وعرفت بسياسة »التحديث«. وقد اعترب كوادر الدولة الكاملية الذين 

كان كثري منهم أعضاء يف جمعية االتحاد والرتقي، السكان غري األتراك يف الواليات 
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الرشقية سكانا متخلفني من الدرجة الثانية، تحمل إليهم سياسة الهندسة االجتامعية 

التي سنها الشباب األتراك »الحضارة« أو املدنية )medeniyet(، واإلدارة العقالنية، 

والتقدم، والتنوير، واللغة الرتكية من خالل حركية اإلدماج القرسي. فالسكان األكراد 

الفالحون والرحل وحديثو العهد بحياة املدن يشكلون »مادة خاما« يسهل إدماجها 

يف األمة الرتكية بعد قطع صلتها بنخبها التقليدية، ومنع استعامل اللغات غري الرتكية 

العام 1950  منذ  توقفت رسميا  املتطرفة  السياسة  أن هذه  العام. عىل  املجال  يف 

عندما خرس الشباب األتراك الكامليون االنتخابات.

مليون  من  أكرث  اختفى   ،1950 العام  إىل   1913 العام  من  املمتدة  الفرتة  يف 

النفي والرتحيل  الواليات الرشقية، تعرض كثري منهم إلجراءات  نسمة من سكان 

والسجن واملحارصة، والتوقيف باعتبارهم رهائن، وغريها من الوسائل التي سخرها 

املناهج  يف  استمرارية  عرفت  التي  االجتامعية«  »الهندسة  سياسة  عىل  القامئون 

والفكر اإلثني - املجايل، من قبيل: الفصل بني الشعب والنخب، والتهجري القرسي 

وتوطني السكان مع اإلبقاء عىل نسبة دميوغرافية ضعيفة مقارنة باألغلبية الرتكية 

.)Ugur Ümit Üngör, 2009, 23-28(

واستمرت هذه الحركية يف فرتة الحقة، بيد أن مقاومة السكان األكراد املسلحة 

أو غري املسلحة يف مواطنهم األصلية أو يف املناطق التي ُرحلوا إليها قرسا أو هاجروا 

إليها بحثا عن وضع اقتصادي أفضل، جعلت الدولة الرتكية ترتاجع بشكل محسوس 

عن تطبيق هذه السياسات.

الترتيك عن طريق التعليم والثقافة يف الواليات الرشقية
لتحقيق  الدميوغرافية  األناضول  خريطة  رسم  إعادة  األتراك  الشباب  حاول 

الترتيك والتجانس اإلثني، فُعد اليهود، واليونانيون، واألرمن، وعىل األرجح الرسيان 

يف  وجودها  اختزل  والترتيك  لإلدماج  قابلة  غري  أقليات  اآلشوريون-الكلدان،  أو 

هويتهم. أما املنتمون إىل امللة )millet( اإلسالمية، أي األقليات املسلمة الكثرية يف 

الواليات الرشقية )األكراد، واليزيديون، والزازا(، فقد اعُتربوا قابلني لإلدماج إذا تخلوا 

عن القسم األكرب من ثقافتهم ولغتهم، وهذا ما عمل االتحاديون عىل تحقيقه عرب 

سياسة تعليمية وثقافية.
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والحداثة  اإلسالم  من  املستمدة  املبادئ  عىل  يقوم  تعليمي  نظام  وضع 

واأليديولوجية الرتكية، وبسط االتحاديون أيديهم عىل كل املؤسسات التعليمية التي 

القومية. ووفق تقرير  املبادئ واأليديولوجية  الرتبية بهدف فرض  أخضعت لوزارة 

موحد  شعب،  »إيجاد  هو  التعليم  هدف  فإن  الكاميل  الجمهوري  الشعب  حزب 

لغته األم واحدة ومثله األعىل واحد« )Ugur Ümit Üngör, 2011, 177(. وكان 

املعلمون املبعوثون للتدريس يف الواليات الرشقية مبنزلة »املبرشين« باأليديولوجية 

األيديولوجية  نرش  إىل  املعرفة  نرش  تتجاوز  فمهمتهم  الرتيك،  االنتامء  أو  الرتكية 

والثقافة القومية.

الرتبوي  النظام  وأخضع  وعسكريا،  شموليا  طابعا  والثانوي  االبتدايئ  التعليم  اتخذ 

بأن  التالميذ  لتلقني  الوطني  املستوى  عىل  تسن  وإجراءات  قوي  مركزي  لتسيري 

»العرق الرتيك كان يف طليعة الحضارة« )Ugur Ümit Üngör, 2011, 178(. كام 

أن أسطورة مصطفى كامل أتاتورك كانت حارضة عىل الدوام يف املدارس، كام هو 

الحال بالنسبة إىل متاثيله وصوره. ويتضمن املسار الدرايس يف املرحلة الثانوية فرتة 

تكوين عسكري، وكان التعليم سلطويا يف شكله، قوميا يف محتواه، موجها كله إىل 

بناء األمة الرتكية ومحو االختالفات اإلثنية يف الواليات الرشقية)1(.

بناء  إىل  الداعي  غوكالب  ضياء  بفكر  كبري  حد  إىل  الثقافية  السياسة  تأثرت 

مجتمع جديد قائم عىل الهوية الرتكية ومبادئ مقتبسة من العلوم االجتامعية التي 

)Türk Ocaklari( يف كل  الرتكية«  »النوادي  الغربية، وتعددت  أوروبا  ُطورت يف 

مدن األناضول، كان أولها النادي الذي أنشئ يف إسطنبول يف العام 1912. وبحلول 

العام 1926 بلغ عدد هذه النوادي 217، جلها يف الواليات الرشقية، وهدفها »العمل 

عىل الوصول بالعرق واللغة الرتكية إىل الكامل، وعىل تقدم التعليم القومي وتحسني 

 Ugur Ümit Üngör, 2011,( »املستوى العلمي واالقتصادي واالجتامعي لألتراك

180(. وقد أُعيد تنظيم هذه النوادي، وأطلق عليها مصطفى كامل تسمية »بيوت 

الشعب«، وجعلها خاضعة بشكل أكرب للسلطة والحزب الواحد.

يف  )املدنية(  و»الحضارة«  الرتكية  واللغة  الثقافة  نرش  أصبح   ،1931 العام  ويف 

األيديولوجية  لنرش  مهمة  أداة  إىل  اإلذاعة  وتحولت  كبريا،  هاجسا  الرشق  جهات 

باتجاه  لتشع  الرتكية  الهوية  الصغرى  املدن  واحتضنت  الرتكية،  القومية  والثقافة 
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فرض  أجل  من  الداخيل  لالستعامر  يروج  خطاب  ظهر  كام  بها.  املحيطة  القرى 

ينرش  فلم  املحلية،  والثقافات  اللغات  واستئصال  املهيمنة  الرتكية  القومية  الثقافة 

أي نص إال باللغة الرتكية، ومل تعزف موسيقى، ومل متثل مرسحية، ومل يذع برنامج 

إذاعي بالكردية أو العربية أو الرسيانية أو الالزية أو الزازية أو الرشكسية. وهذا ما 

الثقافية  بـ»اإلبادة  الشباب األتراك والكامليني  القوميني األكراد يصفون فرتة  جعل 

.)Ugur Ümit Üngör, 2011, 212-217( »واللغوية

قوانني التوطني القرسي وسياسات اإلدماج وتأمني الجمهورية الكاملية
بني العامني 1912 و1922، انخفض عدد سكان األناضول بنسبة 30 يف املائة يف فرتة 

 .)J. McCarty, 1983, 140( تاريخية ميزتها الحرب واملجازر والتهجري، وفق ج. ماك كاريت

وتراجع عدد غري املسلمني من مليونني ومثامنائة ألف إىل ثالمثائة ألف، وعدد املسلمني من 

13.7 مليون إىل 11.2 مليون، وقدر ماك كاريت أن نحو 10 يف املائة من سكان األناضول 

هاجروا منه، ولقي 20 يف املائة منهم حتفهم، ووجد عرشات اآلالف من سكان مناطق 

األناضول املختلفة أنفسهم من دون مأوى.

من جهة أخرى، استقبل ووطن عدد كبري من الالجئني واملهاجرين الوافدين من 

البلقان والقوقاز، حتى ال تسود الفوىض يف إقليم ُأفرغ من سكانه. وأصبح اإلعامر 

وإيجاد مأوى للذين فقدوا مساكنهم أولوية ملحة يف السنوات األوىل للجمهورية 

الكاملية، واتخذت إجراءات رسيعة لتنظيم اإلعامر واستقطاب السكان املسلمني.

تندرج سياسات الهجرة واإلعامر ضمن مرشوع كبري لبناء دولة قومية أرادها 

أن  غري  دينا،  مسلمة  وثقافة،  لغة  تركية  متجانسة،  والكامليون  األتراك  الشباب 

األناضول كان اليزال متعدد اإلثنيات واألديان، عىل رغم أن الجزء األكرب من املسيحيني 

األرمن واليونانيني والرسيان ُرّحلوا أو ُغيبوا، فهناك يهود ومسلمون من غري السنة 

كالعلويني، إضافة إىل مسلمني ناطقني بلغات غري الرتكية مثل األكراد )20 يف املائة 

استمرارية  هناك  وكانت  والعرب.  والرشكس،  واأللبان،  والبوسنيني،  السكان(،  من 

واضحة يف سياسات بناء األمة التي اتبعها االتحاديون الشباب األتراك يف عرشينيات 

القرن العرشين، ثم الكامليون يف الثالثينيات، وظل هدفها تحقيق التجانس الديني 

اإلسالمي السني واإلدماج اللغوي والثقايف لألقليات املسلمة وغريها، واتخذ الخطاب 
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القومي املؤسس لهذه السياسات عىل مستوى الدولة خالل الفرتتني طابعا إثنيا يف 

.)E. Ülker, 2007, 3( جوهره

 384 منهم  نسمة،  ألف   815 نحو  و1939   1923 العامني  بني  تركيا  استقبلت 

و198  وتركيا،  اليونان  بني  السكان  مبادلة  سياق  اليونان يف  بالد  مسلمي  من  ألفا 

ألفا من بلغاريا )منهم 41.041 من البوماك )Pomaks((، و117.095 من رومانيا 

)من منطقة دوبروجا )Dobroudja((، و115.210 من يوغسالفيا )منهم 38.141 

املهاجرين  قدوم  واعترب  الهجرة،  الرتكية  الحكومية  الدعاية  وشجعت  بوسنيون(. 

األمة  وتجانس  لتامسك  مدعام  عامال  أخرى  بلغات  أو  بالرتكية  الناطقني  املسلمني 

.)E. Ülker, 2007, 4-5( الرتكية

العثامين  لإلرث  انتامئهم  أساس  عىل  بالرتكية  الناطقني  بغري  أيضا  ورحب 

 Settlement Law( »االستيطان«  قانون  فنص  الرتكية،  الحضارة  يف  ومشاركتهم 

بالثقافة  يرتبطون  والتتار  والبوسنيني  »البوماك  أن  عىل   ،1926 للعام   )885

القانون.  الذين مل يقبل منهم إال من هاجر قبل صدور  الرتكية«، عكس األلبان 

هذا وقد أسهم يف توطني املهاجرين الناطقني بالرتكية من أصول بلقانية يف سياسة 

»الهندسة االجتامعية«.

وإعادة  واملهاجرين،  والالجئني  واملستبدلني  املرشدين  إسكان  مهمة  أوكلت 

إعامر املناطق التي دمرتها الحروب، لوكالة أو وزارة مبادلة السكان وإعادة اإلعامر 

التي استحدثت يف أكتوبر   )Mübadele Imar ve Iskan Vekaleti( واإلسكان

1923، وحددت مسؤوليتها يف تسهيل إدماج غري الناطقني بالرتكية وذوي الثقافة 

غري الرتكية الذين يجب أال تتعدى نسبتهم 20 يف املائة من سكان قرى ومدن 

تركزهم  لتفادي  واأللبان  البوسنيني  مع  خصوصا  بحذر  الوكالة  وتعاملت  تركيا. 

يف منطقة واحدة، وألسباب أمنية تقرر عدم توطينهم يف املناطق الحدودية يف 

تراقيا ورشق وغرب األناضول ويف سواحل بحر إيجة، وحبذ توطينهم يف دواخل 

.)E. Ülker, 2007, 7-9( األناضول

ُسنت إجراءات مامثلة للتعامل مع الالجئني أو املهاجرين الوافدين من القوقاز، 

فُأبعد املهاجرون اآلتون من جورجيا وأذربيجان من الحدود، وأصدر يف العام 1925 

قانون فرض عليهم اإلقامة خمس سنوات عىل األقل يف املناطق التي ُوطنوا فيها. 
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والتزم األلبان والبوسنيون والبوماك والروم )Rom( الحذر يف تعاملهم مع السكان 

املسلمني املستبدلني الناطقني باليونانية والوافدين من جزيرة كريت والذين تقرر 

إبعادهم عن سواحل بحر إيجة ليتخلوا عن استعامل اليونانية وال يتواصلون مع 

سكان الجزر اليونانية املجاورة. عىل أن هذه التعليامت مل تطبق بالرصامة الالزمة، 

أن  بعد  التي حلت يف ديسمرب 1924،  الوزارة  الوطنية سياسة  الجمعية  وانتقدت 

عاب عليها النواب تركيز أعداد كبرية من املهاجرين والالجئني غري الناطقني بالرتكية 

دائرة  إىل  الوزارة  صالحيات  وأحيلت  املختلفة،  الساحلية  واملناطق  إسطنبول  يف 

.)E. Ülker, 2007, 10-11( التوطني أو اإلسكان التابعة لوزارة الداخلية

انتهجت الحكومة بعدها سياسة »هندسة اجتامعية« أكرث شموال، وأصدرت قوانني 

لإلسكان أو إعادة اإلسكان لترسيع ترتيك العنارص غري الرتكية. فتطرق قانون مايو 

1926 )القانون 885( فضال عن إسكان املهاجرين، إىل مسألة توطني قبائل الرحل 

والروم الحاملني للجنسية الرتكية)2(.

كام أُعيد تفعيل التهجري القرسي والرتحيل الذي مّكن االتحاديني ثم الكامليني 

العامني  تامة بني  األرميني واليوناين بصفة شبه  الوجود املسيحي  القضاء عىل  من 

1914 و1924، وكان هدفها هذه املرة املسلمني األكراد الذين مل يعرتف قط بهويتهم 

الخاصة، عىل رغم أن معاهدة لوزان )1923( أقرت لهم ضمنيا صفة األقلية التي 

تحظى لغتها وثقافتها بالحامية )الباب الثالث، املادتان 38 و39 من االتفاقية(.

بدأت االنتفاضات الكردية ضد الدولة الكاملية منذ العام 1920، وكانت متفرقة 

يقودها زعامء قبليون أو دينيون، أهمها انتفاضة الشيخ سعيد )1925(، وانتفاضة 

تونغييل  درسيم/  يف  الدموي  القمع  أعامل  ثم   ،)1930–1927(  )Agri( آغري 

)1936–1938( التي مل يحدد عدد ضحاياها، الذي يرجح أنه بلغ اآلالف أو عرشات 

اآلالف. وتبع هذه االنتفاضات فرض مراقبة عسكرية صارمة يف كامل رشق البالد. 

إىل غرب   )Halikanli( قبائل كردية مثل هاليكانيل  لت  ُرحِّ انتفاضة آغري،  وبعد 

الذي   )Elazig( إيالزيغ  إىل سهل  درسيم  جبال  أكراد  ُرحل  كام  وتراقيا،  األناضول 

بني  الغربية  الواليات  إىل  ما بني 5 و7 آالف كردي  وُنقل  مراقبته عسكريا،  تسهل 

العام  يف  إال  األصيل  إقليمهم  إىل  الرجوع  من  يتمكنوا  ومل  و1938،   1934 العامني 

1947 )تعديل قانون 1934 الذي سمح لهم بالعودة(.
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وبالتوازي مع ترحيل األكراد، طبقت الحكومة سياسة توطني املهاجرين الناطقني 

ن  بالرتكية يف واليات رشق األناضول لترتيكها. ففي العام 1927 عىل سبيل املثال، ُوطِّ

البلقان  من  الوافدين  املهاجرين  من  ألفا  و50  ألفا   40 بني  ما  الواليات  هذه  يف 

العام  ن مهاجرون من يوغسالفيا يف ديار بكر. ويف  ُوطِّ العام 1925  والقوقاز؛ ويف 

1933 اتُّخذ قرار توطني نحو 100 ألف مهاجر يف الرشق، كان بعضهم قد وصل قبل 

ذلك إىل والية موس )Mus(. وجرى إسكان 511 مهاجرا من رومانيا بإيالزيغ. غري أن 

الحكومة تفادت إرسال أعداد كبرية من املهاجرين غري الناطقني بالرتكية إىل الرشق، 

بيوزغات  بلغاريا  من  املتحدرين  البوماك  من  فقط  مهاجر   200 مثال  ُوطن  فقد 

)Yozgat( داخل األناضول. ومبوجب قانون العام 1929 املتعلق بتوزيع األرايض عىل 

الفالحني الفقراء يف الواليات الرشقية، اسُتقِدم مهاجرون ناطقون بالرتكية إىل واليات 

 )Çoruh( وتشوروه   )Erzurum( وأررضوم   )Bayazit( وبايزيت   )Kars( قارس 

الذين نزحوا إىل روسيا  اليونانيني واألرمن والروس  لترتيكها وتعويض السكان 

.)E. Ülker, 2007, 13-14(

سياسة »الهندسة الدميوغرافية« املطبقة
عىل السكان املسلمني غري الناطقني بالرتكية

القوانني  سياق  يف   1934 للعام   2510 الرقم  التوطني  أو  اإلسكان  قانون  صدر 

واملراسيم واإلجراءات السابقة، وعكس بوضوح املنحى اإلدماجي للدولة الساعية إىل 

تغيري البنية الدميوغرافية يف بعض املناطق ملصلحة السكان األتراك املسلمني، فربط 

الرتيك  فاالنتامء  للسكان،  القومي  باالنتامء  الدولة  أمن  الرتكية  الجمهورية  زعامء 

بالثقة، كام جاء  السكان جديرين  الذي يجعل  العنرص األساس  إليهم هو  بالنسبة 

عىل لسان سوكرو كايا )Sükrü Kaya( الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية: »إن هذا 

القانون سينبثق عنه بلد يتكلم لغة واحدة، ويتقاسم أبناؤه فكرا وإحساسا واحدا«. 

املستوحاة  الرتيك  والدم  والساللة  العرق  مفاهيم  القانون  يف مرشوع  واستخدمت 

ال  الذين  املسلمني  متيز  التي  هي  الرتكية  فالثقافة  القومي.  الخطاب  من  مبارشة 

يتحدثون لغة غري الرتكية باإلضافة إىل طوائف مسلمة أخرى: البوماك، والبوسنيني، 

والرشكس،  والشيشان،   ،)Lezgis( واللزغي   ،)Karapapaks( والقاراباباك  والتتار، 
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واآلبخاز، وهي الطوائف التي اْعُتربت رشيكة يف الثقافة الرتكية، مام يسهل إدماجها 

لغويا رشيطة توزيع أفرادها بني السكان األتراك. وحظر القانون 2510 تأسيس قرى 

الثانية ثالثَة  تسود فيها لغة غري تركية )E. Ülker, 2008, 2-3(، وحددت مادته 

أنواع من »مناطق التوطني«:

- نوع أول يجمع السكان ذوي الثقافة الرتكية.

إدماجهم يف  الذين يحبذ  السكان  فيها  ن  ُيوطَّ التي  األماكن  ثان يشمل  - نوع 

الثقافة الرتكية.

- نوع ثالث يضم األماكن غري املأهولة التي مُيَنع فيها التوطني واإلقامة ألسباب 

صحية أو ثقافية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية.

الثالث، غري  التوطني  الدقيقة ملناطق  الجغرافية  الرقعة  القانون  مل يحدد نص 

أنه ُأْتِبع يف العام 1939 مبرسوم خص النوع األول، وتضمن إجراءات تخدم االنتامء 

اإلثني واللغوي الرتيك، فعىل سبيل املثال مُتَْنح األرايض التي تعود ملكيتها للدولة 

لألشخاص ذوي األصول الرتكية والناطقني بالرتكية الذين ال ميتلكون مساحة أرض 

كافية، يف حني فرضت قيود عىل توزيع األرايض عىل القبائل الناطقة بغري الرتكية. 

النوع األول مينع فيها توطني أو  الواقعة يف املناطق من  ووضعت قامئة باألماكن 

التي  الواليات  األماكن يف  وتقع معظم هذه  بالرتكية،  الناطقني  غري  توطني  إعادة 

بني  ما  فرتة  للحكومة خالل  معارضة  شهدت  التي  تلك  األكراد، خصوصا  يقطنها 

الحربني العامليتني، وبلغت أوجها يف انتفاضات الشيخ سعيد )1925(، وآغري التي 

 )1938–1936( )1927–1930(، ودرسيم  املتمردين  األكراد  السكان  ترحيل  تبعها 

.)E. Ülker, 2008, 4-5(

وحتى العام 1951 مل ُيسَمح بإعادة التوطني يف هذه املناطق. وصنف القانون 

وساسون   ،)Agri( آغري  أقاليم   1934 لقانون  املعدل   1947 للعام   5098 الرقم 

)Sason(، وتونجييل )Tunceli(، وزيالن )Zeylan(، مناطق محرمة، وكذلك الشأن 

وإيران  والعراق  الحدود مع سورية  كلم عىل طول  إىل رشيط عرضه 25  بالنسبة 

للدولة  اسرتاتيجية  مجاالت  الجهات  واعُترِبت هذه  وأرمينيا،  السوفييتية  وجورجيا 

التي تتوىل حاميتها. وقد ُطبقت هذه اإلجراءات عىل الجهات أو املناطق من النوع 

.)E. Ülker, 2008, 5-6( األول الواقعة يف الواليات الرشقية
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تراقيا  منطقة  األناضول، يف  نفسه يف واليات رشق  املطبق  األسلوب  واسُتعِمل 

ألسباب أمنية بعدما اكُتشفت الحادثة املعروفة بحادثة تراقيا يف العام 1934. وكانت 

هذه املنطقة قد ُأفِرغت قبل ذلك من سكانها املسيحيني اليونانيني والبلغار واألرمن 

بني العامني 1914 و1923، غري أن بقاء أقلية يهودية يفوق تعدادها 8 آالف فرد، 

ومئات األرس البلغارية يف أدرنة، اعُترب تهديدا لألمن يف منطقة ذات أهمية اسرتاتيجية 

يف نظر الحكومة الرتكية التي سعت إىل تدعيم وجود املسلمني األتراك فيها ملواجهة 

اليهود من  السكان  وبعد طرد  واإليطالية.  البلغارية  التوسعية  السياسة  تهديدات 

ن عدد كبري من املهاجرين الناطقني بالرتكية أو ذوي الثقافة الرتكية: 15  تراقيا ُوطِّ

 ،)Tekirdag( بتكريداغ ألفا  )Kirklareli(، و15  ألفا بكريكالرييل  بأدرنة، و30  ألفا 

و30 ألفا بتشاناكايل )Çanakkale( )E. Ülker, 2008, 7-8(. ويف العام 1937 ُشيد 

10 آالف مسكن يف مختلف جهات تراقيا إليواء هؤالء املهاجرين؛ وأوجب منشور 

العام 1936 توزيع مساكن املهاجرين بني مساكن »السكان األصليني«، ومنع تركيزها 

وفصلها عن هذه األخرية )E. Ülker, 2007, 9(. وعىل العموم اعتربت الحكومة أن 

األفراد الذين ال يتكلمون الرتكية يشكلون خطرا محدقا، مام يوجب إبعادهم عن 

املناطق الحساسة أمنيا.

من  بطلب   ،1935 العام  يف   )Inönü( إنونو  الوزراء  رئيس  وضعه  تقرير  وتضمن 

مصطفى كامل بهدف ترتيك واليات جنوب رشق تركيا، إحصاء رسيا ُأنجز يف مثاين واليات 

التوزيع  وأورفة-سريت( حدد  وماردين،  وفان، وهكاري، وموس،  وبيتليس،  بكر،  )ديار 

املائة،  يف   8 العرب  املائة،  يف   21 األتراك  املائة،  يف   69 األكراد  كالتايل:  للسكان  اإلثني 

 .)S. Aslan, S. Yardimci, 2013, 208-209( الرسيان 1.6 يف املائة، األرمن 0.4 يف املائة

وتنظيم  العام  األمن  بضامن  مكلف  عام  مفتش  سلطة  تحت  الواليات  وُوضعت هذه 

الخدمات العامة يف الفرتة املمتدة من العام 1927 إىل العام 1952، وُأنشئ هذا التنظيم 

ليحل محل حالة الطوارئ، ويفرض رقابة صارمة عىل هذه املنطقة املضطربة. وكان أنونو 

ينوي تحويل 3 آالف نسمة سنويا إىل غرب تركيا، وتوطني 24 ألف أرسة ناطقة بالرتكية 

يف هذه املنطقة ذات األغلبية الكردية.

ويف أثناء هذه الفرتة، كانت والية تونجييل )درسيم( املجاورة مرسحا ألهم 

يصعب  التي  الجبلية  املنطقة  هذه  سكان  فأغلب  والتقلبات،  االضطرابات 
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الدخول إليها من األكراد العلويني الذين يشكلون أقلية عىل الصعيدين اإلثني 

خالل  انحازوا  قد  السكان  هؤالء  وكان  مغلق.  اقتصاد  ضمن  تعيش  والديني 

الحرب العاملية األوىل إىل العثامنيني ضد الروس، بحيث ميكن القول إن قرار 

ترحيل عدد كبري منهم مل يكن نابعا من معاداتهم للحكومة، بل كان الدافع إليه 

ترتيك السكان وفرض التجانس اإلثني. 

وتعرضت املنطقة للقصف، وأُحرقت قرى بدعوى مقاومة السكان قرار ترحيلهم 

وفقا  القتىل  من   13806( مجازر  حدثت  و1938   1936 العامني  وبني  الغرب.  إىل 

للمعطيات الرسمية(، وتهجري جامعي )12 ألف مهجر(، وذكرت مصادر أخرى 40 

الكامليون  أرص  أن  وبعد   .)F. Rollan, 2013, 192( ُمهّجر  ألف  و50  قتيل  ألف 

عىل إنكار هذه املجازر اعرتف بها أخريا رئيس الوزراء أردوغان )Erdogan(، بعد 

 F.( 2011 فتح األرشيف، وقدم اعتذارات رسمية عنها باسم الدولة يف 23 نوفمرب

.)Rollan, 2013, 192

استمرار املسألة الكردية
زاد انقالب العام 1960، وبعده انقالب العام 1980، من أعامل القمع واالعتقال 

والسجن والتعذيب والتغييب. وكان هذا العنف نتيجة الرصاع بني الجناح املسلح 

بالتنسيق مع  العاملة  األمن  العام 1985( وقوات  )منذ  الكردستاين  العامل  لحزب 

القوات املسلحة الرتكية يف الرشق، وكذلك يف أطراف املدن الكربى التي استقر فيها 

مهاجرون أكراد. وبلغ العنف أوجه يف السنوات املوصوفة بالسوداء )1989–1995( 

التي شهدت نرش أكرث من 30 ألف جندي يف املنطقة. 

 Abdullah( أوجالن  عبدالله  العامل  لحزب  التاريخي  الزعيم  توقيف  ومنذ 

Öcalan(، تراجعت املواجهات العسكرية بشكل كبري بعد انسحاب ما تبقى من 

وتراجع شعار   .2004 العام  يف  العراق  كردستان  إىل  وزعامئه  العامل  قوات حزب 

حيز  إىل   1945 العام  يف  إقليمية  مرجعية  بوصفه  أُطلق  الذي  الكبري«  »كردستان 

املطالب  فكرة  عن  تخىل  الكردستاين  العامل  حزب  فحتى  وأيقونوغرايف،  رمزي 

أكراد  أي  الرشق،  أكراد  نسبة  أن  كام  العرشين.  القرن  تسعينيات  منذ  اإلقليمية 

»كردستان« إىل أكراد الخارج )كربى املدن الرتكية والشتات( تراجعت حتى أصبح 
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األخريون يشكلون األغلبية، مام غريَّ طرح املسألة اإلقليمية، فحلَّت حركيات الهوية 

القامئة عىل الشبكات محل التجذر يف إقليم أصيل أصبحت معامله غامضة.

ومنذ بداية االنتفاضات الكردية زادت الدولة الكاملية يف وترية الرتحيل القرسي 

األكراد يف موطنهم  الالجئني )muhacir( غري  للسكان نحو مناطق أخرى وتوطني 

األصيل. وأدت هذه اإلجراءات السلطوية إىل تهجري عدة ماليني من األكراد. ومنذ 

دوار  أو  قرية  نحو 3500  إفراغ  الطوارئ عن  إجراءات حالة  أسفرت  العام 1987 

وتونجييل  وماردين،  بكر،  وديار   ،)Şırnak( رشناك  واليات  يف  خاصة  سكانها،  من 

الكردية، كام طالت هذه اإلجراءات  اللغة  السكان  يتكلم معظم  )درسيم(، حيث 

واليات ال يشكل فيها األكراد أغلبية إال يف بعض املناطق )سيفاس، وقارس، إرزينجان 

املستويات  مختلف  عىل  القرسية  الهجرات  هذه  وجرت  أررضوم...(.   ،Erzincan

ويف كل االتجاهات، وتضاف إليها الهجرات »العفوية« باتجاه منطقة أضنة، واملدن 

السياحية عىل الساحل املتوسطي واإليجي، وأنقرة، وإزمري، وخاصة إسطنبول. وزاد 

مؤرشات  كل  يجمع  الذي  األناضول  الفقر يف رشق  حدة  الهجرات  هذه  يف حجم 

التخلف. كام يـمكن تفسري حركية الهجرة بتقاليد التنقالت املوسمية التي حافظ 

عليها األكراد الذين يتبعون أسلوب عيش الرعاة شبه الرحل، والذين شهدوا حركة 

.)J. F. Pérouse, 2005, 382-384( هجرة قدمية نحو إسطنبول

)derin devlet( »الدولة العميقة«
االتحاد  جمعية  اتبعتها  التي  الدميوغرافية  السياسات  وامتداد  إرث  حاليا  يظهر 

بـ  العرشين  القرن  املعروفة منذ تسعينيات  الظاهرة  الكاملية يف  والرتقي والجمهورية 

»الدولة العميقة« والتي ميكن تعريفها بـ: »املجال الغامض الذي تتقاطع فيه السلطة 

اليمني  القمعي، وتيارات من أقىص  الدولة  املنتخبة دميوقراطيا، وقوى جهاز  السياسية 

القومي، والجرمية املنظمة«. )M. Aymes, 2009, 56(، مام يعني أن السلطة السياسية 

متارس خارج املنظومة املؤسساتية والسيادة الدميوقراطية. فبني العامني 1923 و1946 

الرئاسة  مؤسسة  لفائدة  الوصاية  تحت  الوطنية  السيادة  الواحد  الحزب  نظام  وضع 

القوية، وأدى الجيش عىل الدوام دورا مهيمنا حتى العام 2003 عىل أقل تقدير. وقد 

العام 1980 العسكريني إىل قلب السلطة السياسية بإنشاء مجلس األمن  أعاد انقالب 
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القومي املكون من كبار املسؤولني العسكريني، الذي كانت توصياته ملزمة للحكومة، 

 .)establishment( بحيث يلتقي يف »الدولة العميقة« الجيش والطبقة الحاكمة

بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية )AKP( يف العامني 2007 و2008 حملة عىل 

الدولة العميقة، ففككت شبكة إرغينيكون )Ergenekon( االستفزازية واإلجرامية 

عىل مستوى جهاز العدالة، وكانت هذه الشبكة وراء عمليات إرهابية واغتياالت 

من قبيل اغتيال الصحايف الرتيك-األرميني هرانت دينك )Hrant Dink(؛ وشملت 

املتابعات األعامَل التي قامت بها مجموعة الدرك املختصة مبقاومة التمرد املعروفة 

محاكامت  وانتهت  اإلرهاب(.  ملكافحة  الدرك  استعالمات  )جهاز   )JITEM( بـ 

 J. F.( شبكة إرغينيكون يف العام 2013 بإدانة عدد من كبار املسؤولني العسكريني

Pérouse, 2013, 177-178(. بيد أن هذه النجاحات مل تفض حتى اآلن إىل إصالح 

دستوري يؤسس لدولة تتعامل تعامال عادال مع األقليات وعىل رأسها األكراد الذين 

يشكلون ما بني 18 و20 يف املائة من السكان.

الجمهورية  ورثته  ما  عىل  للداللة  عموما  العميقة«  »الدولة  مفهوم  وينطبق 

الرتكية من تقاليد الدولة التي تبلورت يف الزمن الطويل عىل مدى قرون. فأشكال 

املهيمنة«  واألبوية  »الوصاية  خالل  من  وجدت  واملركزية  البريوقراطية  الرقابة 

الشبكة  أن  الدولة منذ وقت طويل )M. Aymes, 2009, 57(. كام  التي متارسها 

القوى  تجاه  االستقاللية  من  كبريا  قدرا  اكتسبت  األبوية  الدولة  لهذه  املؤسساتية 

العدالة  حزب  عهد  يف  تركيا  نجحت  وإن  عليها.  سلطتها  متارس  التي  االجتامعية 

حد  إىل  التزال  املتسلطة  الدولة  قوة  فإن  العسكرية،  الوصاية  إزاحة  يف  والتنمية 

لرتكيا  املأمول  االنضامم  يواجه  إشكاال  ميثل  مام  الدميوقراطية،  الرقابة  خارج  كبري 

إىل االتحاد األورويب، ومل يسمح املنحى التسلطي لرئيس الوزراء أردوغان يف الفرتة 

األخرية مبواصلة اإلصالحات التي بدأها قبل العام 2011.

خالصة: إعادة التشكيل الدميوغرايف آلسيا الصغرى واألناضول )1830 – 1924(
من نهاية القرن الثامن عرش إىل بداية القرن العرشين شهدت آسيا الصغرى أو 

األناضول، التي تحولت إىل تركيا، إعادة تشكيل واقعها الدميوغرايف بعمق يف مرحلة 

تراجع املجال اإلمرباطوري العثامين وتحوله إىل القطر الوطني الرتيك. وتقدم خريطة 
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طرد وترحيل األقليات يف آسيا الصغرى واملجاالت املجاورة لها )الشكل 16( فكرة 

عن هذه التقلبات الدميوغرافية التي حدثت عىل مدى أكرث من قرن. 

فقد ُطرِد سكان مسلمون )التتار، والرشكس، واألبخازيون، والشيشان( من مواطنهم 

نحو  الروسية،  اإلمرباطورية  إىل  ت  ُضمَّ التي  والقوقاز  القرم  جزيرة  شبه  يف  األصلية 

و1877–  1856–1854 يف  الروسية-العثامنية  الحروب  خالل  العثامنية  اإلمرباطورية 

 ،)McCarthy, 1995( 1878، وُقدر عددهم اإلجاميل بـ 1.2 مليون من طرف ماك كاريث

ويرجح أن مئات اآلالف منهم لجأوا إىل األناضول )انظر الفصل 11(.

)األلبان،  اآلخرين  واملسلمني  األتراك  من  الجئ  ألف   500 قدم  البلقان  ومن 

والبوسنيني، والبوماك( يف سياق حرب 1877–1878، ويضاف إليهم 400 ألف الجئ 

مسلم بسبب الحروب البلقانية )1912–1913(، وفقا لتقديرات ماك كاريث )1995(، 

اليونان  بني  السكان  مبادلة  عملية  وفدوا ضمن  ألف مسلم   400 نحو  فضال عىل 

.)F. Rollan, 2013, 32-179( مبوجب معاهدة لوزان )وتركيا )1923–1924

شهدت  و1924   1855 العامني  بني  املمتدة  الفرتة  أن  نقدر  يجعلنا  ذلك  كل 

دون  من  األناضول،  إىل   )muhacir( باملهاجرين  ُعرِفوا  مسلم  مليوين  نحو  لجوء 

الشكل )16(: طرد وترحيل األقليات من وإىل تركيا وحولها )1830–1924(

سورية

أضنة
تركيا

250كلم0قربص

السكان اليونانيوناألرمن
السكان األتراك واملسلموناألرمن واملهجرون والذين تعرضوا لإلبادة

أنقرة

البحر األسود

أرمينيا

فارس
يرفان

القوقاز الغريب

طرابزونأررضوم

قيليقية

االتحاد السوفييتي

أوديسابحر اوزوف

رومانيا

صوفيا

تراقيا

إسطنبول

إزمري

كريت

البحر املتوسط

أثينا

اليونان

مقدونيا

يوغسالفيا
بلغاريا

بوخاريست

العراق

 Atlas historique des :املصدر
Migrations, 1994

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014



277

استمرار »الهندسة الدميوغرافية«...

حساب أولئك الذين لقوا حتفهم يف الحروب: 630 ألفا يف الحروب البلقانية وحدها 

وفقا ملاك كاريث )McCarthy, 1995, 164(. ويف االتجاه املعاكس تعرضت األقليات 

مليون   1.5( اليونانيني  بـ:  األمر  ويتعلق  الطرد،  أو  الرتحيل  أو  للقتل  املسيحية 

)Panzac, 1988(، واألرمن )1.5 مليون )T. Akçam, 2013( ، واآلشوريني-الكلدان 

ألقل  وفقا  نسمة  مليون   3.25 مجموعه  ما  أي   ،  )D. Gaunt, 2013( ألفا   250

التقديرات وأفضلها توثيقا )انظر الفصلني 8 و9(. أما معظم عمليات تهجري األكراد 

 E. Ülker,( التي يصعب تقديرها عدديا فريجح أنها شملت أقل من 10 آالف نسمة

F. Rollan, 2013, 183 ;2007-280، وهذا ما مل نأخذه بعني االعتبار يف الخريطة 

تراجع عدد سكان  وبذلك  الرتيك.  القومي  القطر  داخل حدود  التهجري حدث  ألن 

األناضول إجامال بأكرث من مليون نسمة، كام تغريت تركيبتهم بشكل جذري، فبحلول 

العام 1924 أصبح 99 يف املائة من السكان مسلمني، منهم األقلية الوحيدة املهمة 

الناطقة بغري الرتكية وهي األقلية الكردية.

ُأريَد للقطر القومي الرتيك أن يكون متجانسا إثنيا وقوميا، بيد أنه يظل وريث 

بإرادة  علامنية  جمهورية  إىل  الجذري  تحوله  رغم  عىل  العثامنية  اإلمرباطورية 

مصطفى كامل أتاتورك. وال ميكن فهم وتحليل هذا املجال القطري من دون التعرض 

لعالقته باملجاالت املجاورة له والتي يتصل بها عرب واجهات حدودية.



اجلزء الرابع

اإلرث العثماين: 
واجهات تركيا احلدودية

مع اجملاالت اجملاورة ومع العامل
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انبثق القطر القومي الرتيك الحايل عن املجال اإلمرباطوري العثامين األكرث اتساعا 

وتنوعا، وقد ارتبط معه واليزال بعالقات متعددة ميكن تحليلها من خالل أربع 

واجهات حدودية للقطر القومي الرتيك مع املجاالت املجاورة له. وكانت شعوب 

األقليات غري الرتكية يف العهد العثامين أكرث عددا يف هذه الواجهات منها يف قلب 

األناضول. وعادة ما كانت هذه الواجهات مجاالت رصاع وتطهري إثني وإبادة 

يف نهاية العهد العثامين وبداية بناء الدولة القومية الرتكية تحت النظام الكاميل. 

فالواجهة البحرية الساحلية الغربية والشاملية كانت تصل كتلة األناضول بالعامل 

الخارجي )أوروبا وروسيا أساسا( بواسطة تشابكني عصبيني مهمني: إسطنبول 

)القسطنطينية(، وإزمري. وقد أسهمت املبادالت الدميوغرافية التي حدثت عىل 

جانبي الواجهات األربع يف القرنني التاسع عرش والعرشين، إىل حد كبري يف إعادة 

تشكيل إقليم الجمهورية الرتكية الحالية، وعربها مرت املبادالت االقتصادية 

والتأثريات الدينية والثقافية.
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يف  والقوقاز  األسود  البحر  واجهة  تشكل 

الشامل مجاال بحريا وقاريا يف الوقت نفسه بني 

اإلمرباطوريتني العثامنية والروسية، وقد توسعت 

اإلمرباطورية األخرية عىل حساب األوىل من القرن 

بعد  العرشين،  القرن  بداية  إىل  عرش  الثامن 

كامل  عىل  العثامنية  اإلمرباطورية  هيمنت  أن 

القرنني  منذ  األسود  بالبحر  املحيطة  السواحل 

السادس عرش والسابع عرش. ومتثل هذه الواجهة 

مجاال ملواجهات عسكرية متجددة.

القرم  جزيرة  لشبه  الرويس  الغزو  دحر 

والقوقاز )1771–1878( قسام كبريا من السكان 

املناطق:  تلك  يسكنون  كانوا  الذين  املسلمني 

الذين  والشيشان...  واألبخاز،  والرشكس،  التتار، 

الواجهة احلدودية
البونطية والقوقازية

مع روسيا

رشق  شامل  إدماج  مسعى  »اصطدم 
األناضول يف تركيا املعارصة بصعوبات 
تطبيق  املنطقة  وشهدت  كبرية، 
سياسات »الهندسة الدميوغرافية« من 
االتحاديني والكامليني، ما سبَّب  طرف 
أو حتى  إثنية  وتهجريا وتصفية  تقتيال 

أعامل إبادة«

11
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لجأوا إىل اإلمرباطورية العثامنية، يف حني استقطبت روسيا لتعويضهم سكانا مسيحيني 

عثامنيني من اليونانيني واألرمن عىل وجه الخصوص. ويف كل الحروب الروسية-الرتكية 

رافق هؤالء السكان الجيش الرويس يف تراجعه، حتى العام 1918.

الروسية  اإلمرباطوريتني  بني  مفصليا  دورا  السكان  مجموعات  بعض  وأدت 

قارس  واليتا  وكانت  البونطيون.  واليونانيون  واألرمن،  الالزيون،  والعثامنية: 

وآردهان اللتان احتلتهام روسيا أربعني عاما )1878–1918( وطرد منهام السكان 

املسلمون، مبنزلة الحيز العازل بني اإلمرباطوريتني، فقد اسرتجعهام العثامنيون عند 

اليوم  أما   .)Brest-Litovsk( )1918( السلم يف بريست-ليتوفسك إبرام معاهدة 

فالحدود الرتكية مفتوحة مع جورجيا ومغلقة مع أرمينيا، وطرابزون منفتحة عىل 

جورجيا ومنغلقة عىل أرمينيا.

فارس  بالد  بني  عصبيا  تشابكا  عرش  التاسع  القرن  حتى  طرابزون  مدينة  وكانت 

مع  تواصل  ونقطة  والبلقانية،  الروسية  األسود  البحر  وسواحل  وأرمينيا  والقوقاز 

الحدودية  تركيا من خالل واجهتها  أليست  التايل:  السؤال  إسطنبول. وهذا ما يطرح 

الشاملية الرشقية مع روسيا وريثة املجال البونطي والقوقازي العثامين الذي استقبل 

قسام كبريا من السكان املسلمني الذين طردتهم غزوات الجار الشاميل القوي؟

البحر األسود )Pont-Euxin( إىل  البونطيني يف سواحل  اليونانيني  يرجع استقرار 

 ،)Milet( مييل  من  انطالقا  اليونانية  املدن-الدول  تأسست  عندما  القدمية  العصور 

امليالد(.  قبل  السابع  )القرن   )Trébizonde( وطرابزون   )Sinope( سينوب  ومنها 

وكانت التجارة البحرية البونطية التي تطورت يف العهدين البيزنطي والعثامين متصلة 

يف البداية باملدن اإليطالية )جنوة ومن بعدها البندقية(، بيد أن اليونانيني البونطيني 

طوا أهم املوانئ عىل طول السواحل )طرابزون، وسامسون-آميسوس  الذين أسسوا ونشَّ

يف  متزايد  دور  لهم  أصبح   ))Kherson( وخرسون  أوديسا،   ،)Samsun-Amissos(

هذه التجارة ورسعان ما هيمنوا عليها.

طرابزون: التشابك العصبي القديم بني آسيا وأوروبا
البيزنطية  اإلمرباطورية  عن  انبثقت  إمرباطورية  دولة  عاصمة  طرابزون  كانت 

)1204–1461(، تحكمها ساللة الكومنني الكبار )Grands Comnènes(، وكانت يف 
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الزمن الطويل تشابكا عصبيا يف أحد أطراف طريق الحرير الرابط بني آسيا وأوروبا، 

فهي نقطة وصول التجارة اآلسيوية املتجهة إىل العامل اليوناين ومنه إىل البحر املتوسط 

وأوروبا. وقد استقطب الطريق القاري الرابط بني تربيز وطرابزون القسم األكرب من 

املغولية.  اإلمرباطورية  أو  والهند  الصني  من  القادمة  املنتجات  وحتى  فارس،  تجارة 

إيكونيون  من  للبضائع  الحاملة  القوافل  مقصد  البيزنطي  العهد  يف  طرابزون  وكانت 

)قونية( وحلب بسورية وحتى من بالد الرافدين، وتستمد ثروتها من تجارة العبور بني 

الرشق والغرب، كام يدل عىل ذلك إثبات وجود تجار من مرسيليا بها يف العام 1266 

.)O. Lampsidis, 1963, 19-21(

ويف عهد إمرباطورية طرابزون متكن الجنويون من االستقرار بصفة دامئة يف امليناء، 

وسيطروا عىل القسم األكرب من تجارة سواحل البحر األسود بفضل محطاتهم التجارية 

بغاالتا )Galata( والقسطنطينية وكافا )Caffa( يف شبه جزيرة القرم، ولحقهم تجار 

البندقية الذين توصلوا أيضا إىل اتفاق مع الكومنني إلقامة محطة تجارية خاصة بهم 

مواردهم من  األكرب من  القسم  الكومنني  واستمد حكام طرابزون  العام 1314.  منذ 

تربيز  بني  الطريق  يف  نقطة  آخر  يف  املزدهرة  العبور  تجارة  عىل  املفروضة  الرضائب 

وطرابزون التي جذبت أيضا الفلورنسيني الذين توصلوا إىل اتفاق بشأن وجودهم يف العام 

 .)O. Lampsidis, 1963, 22-27( العثامنيني  أيدي  يف  طرابزون  سقوط  عشية   ،1460

اإلمرباطورية  إىل  ضمها  بعد  العبور  تجارة  مجال  يف  املربح  طرابزون  نشاط  يتوقف  ومل 

العثامنية.

منذ القرن السابع عرش، وخصوصا يف أثناء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، بعث 

اليونانيون مجددا النشاطات اإلنتاجية والتجارية يف منطقة البونط، فكانوا يصدرون 

املنتجات الزراعية )الزيتون، والعنب، والبندق، والخوخ املجفف، والكرز(، ومنسوجات 

طرابزون الشهرية يف أوروبا، إضافة إىل البضائع الثمينة املستوردة من آسيا والتي تصل 

 .)Baïburt( )O. Lampsidis, 1963, 27-28( عن طريق تربيز املار بأررضوم وبايبورت

أصبح حيا متعدد  الذي   )Agia Sofia( آيا صوفيا التجارية يف حي  الصفقات  وتعقد 

األعراق يتعايش فيه األرمن والجورجيون والتتار والسوريون...

أن  قبل  وأوروبا،  آسيا  بني  الصغرى  آسيا  تجاري يف  أهم موقع  ظلت طرابزون 

عموما،  وآسيا  فارس  بالد  من  املستوردة  املنتجات  تجارة  لفائدتها  إزمري  تستقطب 
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الثامن عرش، بفضل عالقاتها املتميزة مع أوروبا الغربية يف  ابتداء من نهاية القرن 

فتح  بعد   1830 العام  يف  نشاطها  استعادت  طرابزون  لكن  الصناعية.  الثورة  عهد 

أغلقت  عندما   1883 العام  وبعد  أدرنة،  معاهدة  مبوجب  تربيز-طرابزون  طريق 

روسيا طريق القوقاز يف وجه تجارة بالد فارس. ويف العام 1869، أي عشية فتح قناة 

السويس، كانت طرابزون تستقطب 40 يف املائة من تجارة بالد فارس التي يتحكم 

فيها األوروبيون )كام يدل عىل ذلك وجود تسعة قناصل أجانب يف مينائها(، والتي 

أقل من  البونطيينن وبدرجة  اليونانيني  بنوك من  تجار وأصحاب  أيضا  منها  اغتنى 

 ،)Trieste( وترياست ،)Feodosiya( األرمن. وكان ميناء طرابزون يتصل بفيودوزيا

.)Southampton( )A. M. Bryer, 1976, 188( وساوثامبتون

ويف مطلع القرن العرشين تراجع حجم النشاط التجاري بأكرث من النصف، وانتقل إىل 

إزمري وإسطنبول التي تصلها ببغداد خطوط السكة الحديد. ومل ينُم عدد سكان طرابزون، 

عكس سامسون-آميسوس التي شهد سكانها منوا أكرب، وتفوق ميناؤها عىل ميناء طرابزون 

اليونانيني  إليها  العام 1888، وجذبت سامسون-آميسوس  ابتداء من  الحمولة  من حيث 

 A. M. Bryer,( التبغ  زراعة وصناعة  فيه  تطورت  الذي  الزراعي  موارد ظهريها  بفضل 

189 ,1976(. تجدر اإلشارة هنا إىل أن الرتاجع االقتصادي لطرابزون بدأ حتى قبل رحيل 

اليونانيني يف العام 1923، وخصوصا بعد فتح قناة السويس )1869( التي أصبحت نقطة 

عبور التجارة اآلسيوية. من جهة أخرى سمح تطور ميناء إزمري عند منطلق شبكة خطوط 

السكة الحديد، وبعدها الطرق الربية باستقطاب املواصالت وتجارة العبور القادمة من 

إيران والرشق األوسط. وبذلك مل يعد وجود للتشابك العصبي الذي كانت متثله طرابزون 

القرن  نهاية  العثامنية حتى  ثم  البيزنطية  الفرتة  أثناء  ازدهر يف  بني آسيا وأوروبا والذي 

التاسع عرش، وحل محله تشابكان عصبيان آخران هام إزمري وإسطنبول.

التوسع الرويس باتجاه البحر األسود والقوقاز )ق. 16 – 19 م(
الرابع  القرن  البحر األسود، يف  باتجاه  الجنوب، أي  الرويس نحو  التوسع  بدأ 

عرش بعد تحرر الروس من هيمنة العصبة الذهبية املغولية. وغزا إيفان الرهيب 

)Ivan le Terrible( )1533–1584( األرايض الواقعة شامل البحر األسود حيث 

أغلبية السكان من املسلمني الناطقني بالرتكية، ودامت الحرب ضد التتار واملسلمني 
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اآلخرين نحو مائة عام وانتهت بهزمية املسلمني. بعدها قلص بطرس األكرب )1689–

1725( اإلقليم الخاضع للتتار إىل شبه جزيرة القرم وظهريها.

حروب  مرحلة  يف  الروسية  اإلمرباطورية  دخلت  عرش  الثامن  القرن  بداية  ومنذ 

 ،1771–1768  ،1738–1735  ،1711–1710( العثامنية  اإلمرباطورية  ضد  دامئة  شبه 

يف  عثامنية  إقليمية  خسائر  إىل  أدت   ،)1829–1828  ،1812–1806  ،1792–1787

أوروبا والقوقاز )H. Bozarslan, 2013, 108(. وتواصل الغزو الرويس ألرايض جنوب 

أوكرانيا والقوقاز عىل مدى قرن ونصف القرن، وأفرغ هذه األرايض من القسم األكرب 

من سكانها املسلمني الذين ُعوِّضوا مبسيحيني.

حكم شبه جزيرة القرم خانات من التتار ربطتهم باإلمرباطورية العثامنية عالقات 

تبعية. ويف العام 1771 غزا الروس القرم وفرضوا هيمنتهم عليها والتي تكرست مبعاهدة 

كوتشوك-قاينارجه )Küçük Kaynardji( )1774( التي اعرتف فيها العثامنيون بالقرم 

توطني  سياسة  بارشوا  الذين  الروس  مبوافقة  خان  يحكمها  مستقلة  دولة  باعتبارها 

األرايض  إلعامر  أساسا(  )اليونانني  العثامنية  اإلمرباطورية  من  الوافدين  للمسيحيني 

الهيمنة  املجاورة هربا من  القرم واملناطق  تتار  بدأت هجرة  املفتوحة حديثا، يف حني 

الروسية يف العام 1772، وبلغ عددهم نحو 100 ألف )J. McCarthy, 1995, 16(، قبل 

أن تضم كاترين الكربى )Catherine la Grande( القرم إىل روسيا نهائيا يف العام 1783.

وقد أجربت الضغوط العسكرية والعقارية الروسية أعدادا متزايدة من التتار عىل 

القرم )1854–1856( بني روسيا واإلمرباطورية  أراضيهم. وزادت حرب  الهجرة وترك 

عرشات  وطرد  القرم،  لتتار  القرسية  الهجرة  وترية  من  الغربيني  وحلفائها  العثامنية 

اآلالف من النوغاي )Nogaï( والتتار القاطنني يف أراٍض تقع يف الشامل، وهاجروا هم 

أيضا إىل اإلمرباطورية العثامنية، ومروا يف طريق هجرتهم يف ستينيات القرن التاسع 

عرش بشبه جزيرة القرم حيث ُأنشئت لهم معسكرات الجئني. وبعد حرب القرم غادر 

300 ألف من التتار مواطنهم التي عوضهم فيها سكان مسيحيون سالفيون ويونانيون 

لهم ستالني  وغريهم )J. McCarthy, 1995, 17(، ومل يبَق فيها إال قليل من التتار رحَّ

إىل آسيا الوسطى بعد الحرب العاملية الثانية.

مل  والتي  اإلدارية  الضغوط  عىل  املعتمدة  التتار  السكان  طرد  سياسة  تواصلت 

تستعمل فيها أعامل العنف إال يف نطاق محدود، يف مناطق القوقاز ضد سكان مسلمني 
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أوىل  روسية-تركية  تلت حربا  فقد  أعنف.  مقاومة  واجهت  ألنها  أكرب  بعنف  آخرين 

)1828–1829( حرب القرم )1854–1856(، ثم حرب روسية-تركية أخرى يف 1877–

 )Batoum( باطوم  ومينائها   )Adjarie( آجاريا  منطقة  بضم  لروسيا  سمحت   1878

ومنطقة قارس-آردهان. ويف كل مرة كان السكان املسلمون يتعرضون للطرد خصوصا 

يف ستينيات القرن التاسع عرش.

شامل  يف  الرشكس  عددا  وأكرثهم  عديدة،  إثنيات  إىل  القوقاز  مسلمو  ينقسم 

 ،)Avares( واآلفار ،)Andis( غرب القوقاز. وكانت داغستان تضم الشيشان، واآلندي

واألتراك األذريني. ويف الغرب عىل ساحل البحر األسود ويف جبال األلب البونطية بني 

الشامل  ويف  الجورجية.  اللغة  يتكلمون  الذين  الالزيون  يوجد   ،)Rize( وريز  باطوم 

ينترش األبخازيون حول سوخومي )Sukhumi(. إضافة إىل مجموعات أخرى موزعة 

عرب القوقاز وترتبط بالجامعات الكربى.

ارتباطا وثيقا عىل  القوقاز وجبال رشق األناضول بعضها ببعض  ارتبطت شعوب 

العرشين وبعدها.  القرن  االقتصادي واالجتامعي واللغوي حتى عرشينيات  املستوى 

كان  أرمينيا حيث  بعض جهات  عدا يف جورجيا ويف  ما  عددا  األكرث  املسلمون  وكان 

توجهوا  الذين  القوقاز  مسلمي  الهجرات  أكرث  وخصت  األغلبية.  ميثلون  املسيحيون 

نحو األناضول، غري أن هجرات عديدة حدثت يف االتجاهني بني رشق األناضول جنوبا 

والقوقاز شامال. وكان معظم األرمن واملسلمني فالحني شبه رحل أو رحال، من دون 

انتامء قومي حقيقي يسمو عىل القبيلة والقرية والدين اإلسالمي أو املسيحي، كام أن 

معظم املجموعات اإلثنية املسلمة يف القوقاز كانت مستقلة أو تتمتع باستقاللية كبرية 

تحت السلطة الفارسية أو العثامنية.

دربند  يف   1723–1722 يف  األكرب  بطرس  عهد  يف  للقوقاز  الرويس  الغزو  بدأ 

)Derbend( وباكو، غري أن املدينتني مل تصبحا روسيتني إال يف العام 1812، يف الوقت 

وبحلول   .)Elizavetpol )إليزابثبول   )Ganja( غانجا  مدينة  فيه  الذي ضمت  نفسه 

العام 1829 كانت معظم أرايض القوقاز تابعة اسميا لإلمرباطورية الروسية، عىل الرغم 

أن إخضاع القبائل الجبلية استغرق وقتا أطول، ففي العام 1836 هددت ثورة األمري 

شامل وأتباعه من الشيشان والداغستانيني الوجود الرويس، وكبدت مقاومتهم الرشسة 

يف العام 1840 الجيش الرويس خسائر كبرية، غري أن الروس ألحقوا بهم الهزمية يف العام 



289

الواجهة احلدودية البونطية والقوقازية...

1859 بعد حرب القرم، قبل أن يهزموا الرشكس. ومل يخضع القوقاز للسيطرة الكاملة 

.)J. McCarthy, 1995, 33-34( 1864 للروس إال يف العام

ويف كل الحروب الروسية-الرتكية اعتاد املسلمون الوقوف إىل جانب األتراك العثامنيني، 

يف حني انحاز األرمن أو اليونانيون البونطيون منذ وقت مبكر إىل الروس، فقاتل األرمن 

مع  روسيا،  أرمن  إخوانهم  جانب  إىل  والعثامنية  الفارسية  اإلمرباطوريتني  رعايا  من 

يف  منهم  يسكن  كان  من  قدم  كام  و1853–1856،   1829–1827 يف  الرويس  الجيش 

الجانب العثامين معلومات للروس حول تحركات القوات العثامنية)1(.

وتسمح املسافة الزمنية مع األحداث بوصف النموذج الذي اتبعه الغزو الرويس 

الدميوغرافية  الهيمنة  تقويض  للروس كانت  الحقيقية  أو  الظاهرة  فالنية  القوقاز.  يف 

والعسكرية  السياسية  والسلطة  املسيحيني  لفائدة  القوقاز  يف  للمسلمني  والسياسية 

املستوى  عىل  تعقيدا  أكرث  كان  الوضع  أن  غري  القرم،  جزيرة  شبه  يف  كام  الروسية 

يف  يقف  عائقا  باعتبارها  األرمينية  للقومية  االستقاللية  التطلعات  إىل  ونظر  املحيل، 

وجه اإلمربيالية الروسية، وعندما تقاوم األغلبية املسلمة يف إقليم ما التوسع الرويس، 

ُتْجرَب تحت الضغط السيايس والعنف العسكري عىل الرحيل، وُتَصاَدر املساجد وأوقاف 

الطرق الدينية وُتْغلق مدارسها.

األرمن  السكان  مبادلة   )1829 –  1827( الروسية-الرتكية  الحرب  أعقبت 

   )Khanat d’Erevan( يريفان  خانة  استقر يف   1832 العام  ففي  واملسلمني، 

45 ألف أرميني، يف حني قتل أو هاجر منها نحو 26 ألف مسلم، ومل يشكل 

األرمن األغلبية يف هذه املنطقة إال يف الربع األخري من القرن التاسع عرش بعد 

حروب 1855–1856 و1877–1878، فإقليم الجمهورية األرمينية الحالية ظل 

بالرتكية. وقد  ناطقة  أغلبية مسلمة  ذات  إيرانية  العام 1827 مقاطعة  حتى 

طرد الغزو الرويس سكانها املسلمني وعوضهم باألرمن الذين قدموا من إيران 

كبري  عدد  ورافق   ،)J. McCarthy, 1995, 30-31( العثامنية  واإلمرباطورية 

العام 1829،  تراجعه يف  أثناء  الرويس يف  الجيش  األرمن  األناضول  من سكان 

أرسة  آالف   10 أن  ويرجح  البونطيني،  اليونانيني  إىل  بالنسبة  الشأن  وكذلك 

أرمينية من والية أررضوم التحقت بـ 40 ألف أرميني وفدوا من بالد فارس 

.)J. McCarthy, 1995, 32(
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إىل  الهجرة  عىل  املسلمني  اآلبخاز  أرباع  ثالثة  الروس  أجرب   1867 العام  ويف 

الرجال  عىل  فرض  حني  يف  واألطفال،  النساء  منهم  خصوصا  العثامنية،  اإلمرباطورية 

شبه  يف  حدث  كام  لإلقليم،  االقتصادي  للخراب  تفاديا  البقاء  العمل  عىل  القادرين 

الهجرة  القرم. ووفق تقديرات مختلفة، اضطر 1.2 مليون مسلم قوقازي إىل  جزيرة 

روس  محلهم  وحل   ،)J. McCarthy, 1995, 36( للغزو  تعرضت  التي  األرايض  من 

وسالف آخرون وكوزاك. وأظهر أول إحصاء رويس موثوق به، يعود إىل العام 1897، أن 

املسيحيني أصبحوا يشكلون عرشة أضعاف املسلمني يف القوقاز.

القوقاز، وهي هجرة  ملسلمي  أول هجرة  يف  مرتفعة جدا  الوفيات  نسبة  كانت 

الرشكس، إذ لقي كثري منهم حتفه بسبب األمراض )الجدري والحمى النمشية( بسبب 

غياب التنظيم املناسب من طرف العثامنيني يف موانئ طرابزون وسامسون وسينوب، 

أثناء  يف  حتفه  لقي  ثلثهم  أن  ويرجح  توطينهم،  أماكن  إىل  نقلهم  أثناء  يف  وكذلك 

 J.( نزوحهم. أما الهجرة الثانية، وهي هجرة اآلبخاز، فكان عدد ضحاياها أقل بكثري

.)McCarthy, 1995, 37

تحوالت   1864 العام  من  بدءا  املهاجرين  من  اآلالف  مئات  قدوم  أحدث  وقد 

بسبب  الوفيات  نسبة  يف  زاد  مام  األسود،  البحر  مبوانئ  العيش  ظروف  يف  جذرية 

األوبئة، ويف حني استقبل الالجئون التتار الناطقون بالرتكية استقباال جيدا يف مختلف 

مناطق اإلمرباطورية العثامنية، مل يكن الوضع كذلك بالنسبة إىل الرشكس غري الناطقني 

بالرتكية الذين ال يشتغل معظمهم بالزراعة، فعاش قسم منهم مبا يغنمونه من الغارات 

عىل السكان املسلمني واملسيحيني عىل حد سواء.

توسع اإلمربيالية الروسية يف رشق األناضول
الكردية  فالقبائل  بالضعف،  األناضول  لرشق  والسيايس  اإلداري  التأطري  متيز 

يف  العثامنية  الدولة  يظهر ضعف  ما  وعادة  تامة،  شبه  باستقاللية  تتمتع  واألرمينية 

الرشق يف فرتات الحرب، إذ يدين األكراد بالوالء لقبيلتهم وليس للدولة. وكانت الحرب 

الروسية-الرتكية يف 1877–1878 منعرجا بالنسبة إىل رشق األناضول، فقد احتل الروس 

منطقة قارس-آردهان وجعلوها خاضعة لحكم عسكري، فتعمق االعتقاد لدى األرمن 

بأن مصريهم أصبح مرتبطا بروسيا، ومل تعد اإلمرباطورية العثامنية التي فقدت أرايض 
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يف البلقان قادرة عىل ضامن تأطري بولييس وعسكري كاف يف الرشق الذي أصبح رهني 

واملسلمة عىل حد سواء ضامن  املسيحية  القرى  واستوجب عىل  الكردية،  التحركات 

أمنها بوسائلها الخاصة.

وقبل مثانينيات القرن التاسع عرش صارت القبائل الكردية أهم عائق أمام فرض 

للسلطات  املوالني  اآلخرين  األكراد  من  ضحاياها  وكان  األناضول،  رشق  يف  النظام 

القرى  يهاجمون  أرمن  متمردون  كان  كام  األتراك.  والفالحني  واألرمن،  العثامنية، 

الرشكس  توافد  وزاد   .)Zeytün( زيتون  متمردو  املثال  سبيل  عىل  ومنهم  املسلمة، 

ونهبها لضامن  واملسلمة  املسيحية  القرى  مهاجمة  إىل  اضطروا  تعقيدا ألنهم  الوضع 

.)J. McCarthy, 1995, 47-48( عيشهم، مام أخل بالتوازن اإلثني التقليدي

ازداد وضع رشق األناضول هشاشة بفعل توسع اإلمربيالية الروسية التي عمقت 

البونطيني من جهة، واملسلمني من جهة أخرى. وبعد  واليونانيني  األرمن  التنافر بني 

حرب 1877–1878، ارتفع العدد اإلجاميل لالجئني املسلمني من القوقاز إىل نحو 70 

ألف الجئ، وكان منهم عدد كبري من األكراد وسكان جبال القوقاز مثل الرشكس الذين 

 J. McCarthy, 1995,( أثرها  يف  تراجعوا  ثم  العثامنية  القوات  رفقة  الحدود  عربوا 

114-113(. وكان توافد أعداد أخرى من الالجئني املسلمني إىل األناضول مصدرا آخر 

للنزاعات مع القرى املسيحية األرمينية أو اليونانية.

كام هاجر الالزيون، وهم مسلمون ناطقون باللغة الجورجية، من منطقة أجاريا 

يسكن  منهم  قسم  وكان   ،1878 العام  يف  روسيا  من طرف  بعد ضمها  باطوم،  قرب 

نهم العثامنيون يف شامل غرب األناضول قرب بورصة وإزميت  هذه املقاطعة. وقد وطَّ

حيث ُمِنحوا أرايض. أما من بقي منهم يف الجزء الرتيك من الزيستان عىل طول ساحل 

البحر األسود، بني الحدود وريز )Rhize(، فكانت أوضاعهم أصعب بكثري يف منطقة 

عانت ويالت الحرب. ويف العام 1882 بلغ عدد الالجئني الالزيني داخل اإلمرباطورية 

نوا يف قرى قامئة،  العثامنية نحو 40 ألف نسمة )J. McCarthy, 1995, 114-116(، ُوطِّ

وُفرِض عىل السكان املحليني منحهم البذور ومساعدتهم عىل استصالح أراضيهم وبناء 

مساكنهم، مام سبَّب ردود فعل رافضة وعّقد إدماجهم.

ورجال  املدن  شباب  بني  يتسع  األرميني  القومي  الشعور  بدأ   1879 العام  منذ 

الكنيسة، وشهدت األنشطة الثورية وفق النموذج األورويب يف تلك الفرتة رواجا داخل 
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األحزاب القومية. ومل تكن حركة الهجرة األرمينية واليونانية البونطية باتجاه القوقاز 

الرويس نهاية القرن التاسع عرش ذات دوافع سياسية ودينية فقط، من قبيل الخشية 

من اعتداءات القبائل الكردية، بل كانت دوافعها الرئيسة اقتصادية، إذ كان املسيحيون 

الذي  الوقت  العثامنية، يف  يشتكون من نقص األمن وثقل الرضائب يف اإلمرباطورية 

ترتاوح بني 7 و14  الرضائب ملدة  بإعفائهم من  املسيحيني  الالجئني  الروس  فيه  وعد 

عاما، ومبنحهم أرايض ومبلغ 15 روبال ملساعدتهم عىل زراعتها، فضال عن إعفائهم من 

أداء الخدمة العسكرية. 

حاول العثامنيون ثني املسيحيني عن الهجرة ملا ينتج عنها من إضعاف للقدرات 

قادرين  برجال  الرويس  للجيش  تعزيزهم  الرشقية، والحتامل  الواليات  االقتصادية يف 

عىل القتال )J. McCarthy, 1995, 121-122(، بيد أن املجاعة التي شهدتها واليات 

إىل  الهجرة  إىل  األرمن  من  الكثري  دفعت   1879 العام  يف  بكر  وديار  وفان  أررضوم 

روسيا. وشهدت الثورة الروسية يف العام 1905 مواجهات طائفية دامية بني املسيحيني، 

خصوصا األرمن، وبني املسلمني يف القوقاز الرويس خصوصا يف باكو ومنطقة ناكيتشيفان 

.)Nakitchevan( )J. McCarthy, 1995, 124-126(

وحتى نفهم الوضع املعقد السائد آنذاك يف القوقاز الرويس واملتميز بالرصاعات 

بني مختلف املجموعات اإلثنية يف منطقة مفصلية بني إمرباطوريتني، وجب إدراجه يف 

سياقه الجغرايف والتاريخي يف الزمن الطويل يف بيئة جبلية فريدة.

خصوصية بيئة الساحل البونطي الجبلية: 
ل واستمرار الكيانات اإلقليمية يف الزمن الطويل َتَشكُّ

اإلقليم  متفاوتة،  بدرجات  املنمطة  البونط  منطقة  خرائط  ترسم  ما  عادة 

سكانية  وحدات  إىل  وتقسمه  العلو،  متفاوتة  منحنيات  أو  مائلة  بخطوط  الجبيل 

هذه  ومعظم  داخلية.  قرية  أو  مدينة  أو  ساحيل  ميناء  باسم  تعرف  »بلدان«  أو 

الوحدات اإلقليمية قدمية وعادة ما تتطابق مع أودية عميقة تحدها سلسلة جبلية 

إىل  الشامل  املتجهة من  العميقة  إىل نحو 4 آالف مرت. واألودية  يصل علوها رشقا 

الجنوب التي يبلغ طولها نحو خمسني كيلومرتا، تشكل الوحدات التي كانت تعرف 

بـ »الباندا« )banda( )املفرد: باندون )bandon(( وفق التنظيم اإلقليمي البيزنطي، 
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وبـ »القضاءات« )kaza( يف التنظيم العثامين، وهي وحدات متوازية يشق كل واحدة 

يشمل  الذي   )Matzouka( ماتزوكا  باندون  وسكانا  اتساعا  أكرثها  وكان  نهر،  منها 

حوض وادي بكسيتيس-بريتانيس )Pixites-Prytanis( وروافده ويفصله عن البحر 

الخانق الذي تقع عند منفذه مدينة طرابزون، ويحده من الغرب باندون تريكوميا 

 )Gemora( ومن الرشق باندون جيمورا ،)Platana( وهو ظهري بالتانا )Trikomia(

 )Yanbolu( الذي يضم الحوض األعىل لنهر يانبولو )Surmena( وباندون سورمينا

املعروف بساندا )Sanda( )سبع قرى متقاربة(. ويتكون »بلد« ماتزوكا وهو األكرب، 

من سبعني قرية وتجمعا ريفيا، بلغ عدد سكانها يف العام 1923 نحو 26 ألف نسمة 

منهم 21 ألف يوناين مسيحي قبل مبادلة السكان بني اليونان وتركيا )1923(. ويعرب 

بلد ماتزوكا الطريق التجاري الرئييس الواصل بني بالد فارس واألناضول والبحر األسود 

)ميناء طرابزون(، والذي كان القاعدة االقتصادية والدميوغرافية التي اعتمدت عليها 

والقديس   ،)Panagia Sumela( )باناجيا سوميال  الشهرية  الثالثة  البيزنطية  األديرة 

فازيلون  يوحنا  والقديس   ،)Saint Georges Peristereota( برييسترييوتا  جورج 

.)Saint Jean Vazelon(( )M. Bruneau, 1998, 214-218(

تتصل هذه األودية فيام بينها عن طريق املنافذ الساحلية أو املراعي الجبلية 

)بارشاريا )parcharia( أو يايال )yayla(( يف أعايل القمم، يف حني يتعذر االتصال 

بني منحدرات األودية الوعرة التي تغطيها حتى ارتفاع 1500–1850 مرتا غابات 

 Picea( واملخروطيات )Fagus silvatica et orientalis( كثيفة من أشجار الزان

أشجار  تنترش  مرت  يزيد عىل 1300  علو  العليا وعىل  الجهات  orientalis(. ويف 

الجبلية  القرى  بنيت  وقد   .)Pinus Nigra et Silvestris( والشوح  الصنوبر 

وستافرين   ،)Kromni( وكرومني   ،)Imera( وإميريا   ،)Sanda( ساندا  اليونانية 

بني 1500  يرتاوح  علو  )Phytiana( عىل  وفيتيانا   ،)Tsite( )Stavrin(، وتسيت 

و2000 مرت أي فوق مستوى الغابة وتحت مستوى املراعي الجبلية، وهي نتيجة 

طرد كثري من اليونانيني من أفضل األرايض الواقعة يف الجهات الساحلية بعد العام 

بسبب  السواحل  اليونانيون  غادر  كام  املسلمني،  التيامر  أصحاب  وقدوم   1461

السابع عرش(،  القرن  )نهاية   )derebey( الديريبايات  األمن خالل حكم  انعدام 

يف  الظروف  اليونانيون يف ظل هذه  وانكفأ  املحليون.  العثامنيون  الحكام  وهم 
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املوسمية(،  )التنقالت  والرعوي  الزراعي  النشاط  بني  وجمعوا  الجبلية  املناطق 

وحافظوا عىل استقاللية نسبية عىل هامش املجال الخاضع للسلطات العثامنية)2(.

ميال   ،)Horoz Dag( داغ  هوروز   ،)Zygana( )زيغانا  شاهقة  جبال  تفصل 

)Mela((... علوها 2000 مرت، بني كالديا واملناطق الجبلية الصغرية )ساندا، وكرومني، 

ماتزوكا  جنوب  يف   )…Sanda, Kromni, Imera, Stavrin( وستافرين...(  وإميريا، 

وطرابزون يف الشامل. وتتسع معظم القمم الجبلية لتشكل هضابا عليا جرداء يغطيها 

يزيد  التي ال  الكثيفة  املخروطيات  يتجاوز غابة  الجبلية( عىل علو  )املراعي  العشب 

علوها عىل 1500 إىل 2000 مرت. وينمو يف هذه الهضاب العشب بفضل رطوبة الغيوم، 

ليشكل املراعي الشهرية املعروفة بـ »بارشاريا« )Parcharia( )باليونانية( أو »يايال« 

)yaïla( )بالرتكية(، والتي ترعى فيها يف فصل الصيف )من مايو إىل سبتمرب( قطعان 

البقر والغنم املتنقلة.

ومن العوامل املهمة يف تاريخ املنطقة عرب الزمن الطويل االرتباط الوثيق للسكان 

بالقرية األصلية أو التجمع القروي األصيل املعروف بـ »باتريس« )patris( والعصبة 

املؤلفة من أرس تربطها عالقة القرابة. فالوطنية املحلية كانت عىل الدوام أحد مكونات 

الحياة االجتامعية والثقافية لليونانيني البونطيني حتى عندما يعيشون يف املنفى.

غوموسهان  آرجريوبويل  منطقة  كانت  )1650و1850(  الزمن  من  قرنني  وخالل 

)Gümüshane( أو كالديا )Chaldia( بقراها الكثرية، مزدهرة بفضل اقتصادها القائم 

عىل استغالل املناجم )مناجم الفضة واملعادن غري الحديدية(. غري أن الحرب الروسية-

الرتكية يف العامني 1828 و1829 التي سببت رحيل عدة أرس إىل اإلمرباطورية الروسية، 

دقت بداية الرتاجع النهايئ لالقتصاد املنجمي.

نقل الكيانات اإلقليمية إىل أماكن الهجرة يف القوقاز
التاسع  القرن  يف  أي  البداية،  يف  الصغرية  املناطق  هذه  من  املهاجرون  توزع 

أرٌس ناطقة  العامني 1835 و1840  املثال أسست بني  القوقاز. فعىل سبيل  عرش، عرب 

تسالكا  منطقة  يف  ساندا  تسمى  قريًة  )طرابزون(  ساندا  وادي  من  جاءت  باليونانية 

يعود  وال  أرمينيا.  حدود  عن  بعيد  غري  جورجيا  جنوب  تبيلييس  جنوب   )Tsalka(

استقرار هذه األرس يف املنطقة إىل أسباب اقتصادية، بل كان الهدف منه الحفاظ عىل 
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ديانتها األرثوذكسية ولغتها، فحملت معها أيقوناٍت قدمية وقطعا فضية تستعمل يف 

الطقوس الكنسية أنجزها فنانون مشهورون يف طرابزون والقسطنطينية. وحصل هؤالء 

املهاجرون من السلطات الروسية عىل أراض تابعة للدولة، واستقروا فوق أطالل قرية 

جورجية قدمية. وبني العامني 1843 و1846 بنوا كنيسة أهدوها لروح القدس أقيمت 

.)S. Angelidis, 1999, 153-159( فوق آثار الكنيسة األرثوذكسية الجورجية القدمية

وبعد فرتة وجيزة من انتهاء حرب القرم حدثت هجرة أخرى، ففي العام 1864 

انتقلت 96 أرسة يونانية من الظهري الجبيل إىل طرابزون، وأغلبها يتحدر من ساندا، 

إىل سالكا ومنها إىل تيفليس )Tiflis(، لتحصل بعدها عىل أراض من األمري باراتوف 

)Baratov( يف منطقة تيرتي-تسكارو )Tetri-Tskaro( املجاورة لتسالكا، حيث أسسوا 

مجتمعا فالحيا يتكون من خمس قرى: آمبيلياين، وميغايل وميكري إيرانغكا، وإيفانوفكا، 

 Ambeliani, Megali et Mikri Irangka, Ivanovka,( وفيزيروفكا  وفتيلني، 

Phtelen, Vizirovka(. وكانت عاصمة هذا اإلقليم الصغري قرية ميكري إيرانغكا أو 

 ،)Prophiti Ilias( التي أقيمت فيها كنيسة مهداة للنبي إلياس )Sekitli( سيكيتيل

الكنائس  العام 1868. وقد أدت  العام 1866 وانتهت األعامل فيها يف  بناؤها يف  بدأ 

اليونانية  الهوية  عىل  املحافظة  يف  حاسام  دورا  وثيقا  ارتباطا  بها  املرتبطة  واملدارس 

.)S. Angelidis, 1999, 109-123( البونطية لسكان هذه القرى

توطني اليونانيني البونطيني يف منطقة قارس والقوقاز الغريب
بني العامني 1878 و1901 كانت والية قارس تضم سكانا من أصول إثنية مختلفة 

من أتراك، وتركامن، وأكراد، وقاراباش )Karapaches(، إضافة إىل أعداد قليلة من 

األرمن، واللزجيني )Lezgines(، واألوسيتيني )Ossètes(، وأقلية روسية مرتكزة يف 

املدن. ووَفد إىل املنطقة أرمن من آالسكرت )Alaskert(، وبازن )Pasen( )تركيا( 

لالستقرار يف الوالية، فضال عن يونانيني بونطيني من توكات )Tokat(، وسيفاس 

)Sivas(، وآرجريوبويل )Gümüshane(، ومن منطقة طرابزون. وهاجر إىل والية 

لوا من إقليم فان، استعملهم اليونانيون واألرمن  قارس أيضا أكراد يزيديون ُرحِّ

رعاًة لقطعانهم، وقدم يونانيون ناطقون بالرتكية من تسالكا بجورجيا. وبحلول 

الوالية 58010  الروسية يف  اإلمرباطورية  رعايا  اليونانيني  كان عدد  العام 1918 
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نسامت، يضاف إليهم ما بني 8 آالف و10 آالف الجئ يوناين بونطي جاءوا من 

األرايض العثامنية، أي إن عددهم اإلجاميل بلغ 70 ألف يوناين موزعني عىل 74 

قرية، من مجموع سكان والية قارس-آردهان الذين كانوا يقدرون بـ 300 ألف 

.)3()45-S. B. Mavrogenis, 1963, 37( نسمة

 ،)Soganlouk( وسوغانلوك   ،)Sourangkel( وسورانغكل  قارس،  جهات  ويف 

أساسا  بالزراعة  اليونانيون  اشتغل   ،)Kagisman( وكاجيسامن   ،)Olti( وأولتي 

آردهان  جهات  يف  بالرعي  يشتغل  معظمهم  كان  حني  يف  بالرعي،  أقل  وبدرجة 

)Ardahan(، وكيوالس )Kiolas(. وتخضع املراعي لنظام امللكية الجامعية، فيتنقل 

الرعاة يف الصيف إىل البارشاريا )Parcharia( وهي املراعي الواقعة يف املستويات 

العليا، وتستعمل يف تربية املوايش الصغرية )املعز والغنم( والكبرية )البقر( إسطبالت 

األدوات  وصناعة  الغنم(  )صوف  النسج  حرفة  تنترش  كام  الشتاء.  فصل  يف  ُتهيَّأ 

وجود  مع  األجبان،  وتحضري  امللبنات  عىل  التحويلية  الصناعة  وتقترص  الزراعية، 

مناجم ملح ترشف عليها الدولة. وكان أهم مركز تجاري يف املنطقة مدينة قارس 

املسلمون  اليونانيون، وأخريا  ثم  األرمن،  األهمية:  تجارتها، وفق  التي يسيطر عىل 

اإليرانيون. ومل تكن شبكة الطرق التي تستعمل خاصة يف الصيف يف حالة جيدة. 

وكان لدى القرى اليونانية مدارس تجمع بني التعليم الديني والقومي ُخصصت لها 

 .)S. B. Mavrogenis, 1963, 125-127( مبان مستقلة

ُمنحت روسيا حكم والية قارس مدة أربعني عاما مبوجب معاهدة برلني )1878(، 

إدارة  سلطة  تحت  ُوضعت  بل  لإلمرباطورية،  اإلقليمي  التنظيم  يف  الوالية  ُتدمج  ومل 

عسكرية، وأقام فيها الروس منشآت عسكرية وأخرى للنقل نظرا إىل أهمية املنطقة 

اإلسرتاتيجية يف حامية حقول النفط يف باكو عىل بحر قزوين.

نزوح يونانيي القوقاز )1917–1921(
يف بداية الحرب العاملية األوىل تقدم الجيش العثامين يف حربه ضد روسيا تحت 

قيادة أنور باشا )Enver Pacha( داخل والية قارس، تدعمه قوة مسلمة غري نظامية 

 )Ardahan( وآردهان )Olti( وارتكب أعامل نهب يف أولتي ،)من الالزيني واألذريني(

قبل محارصته يف ساريقاميش )Sarikamich( )ديسمرب 1915( حيث لقي 60 ألف 
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رجل حتفهم بسبب الربد القارس الذي مل يكن الجيش مهيأً ملواجهته، وُمني الجيش 

العثامين بهزمية نكراء هددت مستقبل اإلمرباطورية العثامنية ذاتها.

دعم اليونانيون الجيش الرويس يف الحرب، وشاركوا يف صفوفه )ثالثة أفواج يونانية 

يف جبهات مختلفة(، وكذلك الشأن بالنسبة إىل األرمن الذين شاركوا بأعداد أكرب. ويف 

ضوء هذا الوضع فر 20 ألف يوناين من رشق والية قارس، كام نزح كثري من املسيحيني 

اليونانيني واألرمن من منطقة الجبهة وساحل البحر األسود ولجأوا إىل جهات تيفليس 

)تبيلييس Tbilissi( وشامل القوقاز.

نحو  وتقدمت   ،1916 يناير  يف  املضاد  هجومها  الروسية  القوات  بدأت 

مام   ،)1916 )يوليو   )Erzincan( وإرزينجان   )1916 )أبريل  وطرابزون  أررضوم 

سبب هروب 75 يف املائة من مسلمي هذه املناطق. ووصل الروس إىل كريازونتا 

)Kerasounta( عىل الساحل البونطي غرب طرابزون، غري أن ثورة أكتوبر 1917 

أثرت يف الوجود الرويس يف منطقة البونط، وأرجعت معاهدة بريست-ليتوفسك 

الجيش  فانسحب  العثامنية،  )مارس 1918( واليتي قارس وآردهان لإلمرباطورية 

الرويس من البونط، وتخىل عن قارس وآردهان تاركا أسلحته وعتاده ومؤنه التي 

استوىل عليها الجيش العثامين يف أثناء تقدمه.

الحكومة  قررت  يوناين  الجئ  ألف   30 تؤوي  باطوم  كانت   1920 العام  صيف  يف 

اليونانية بواسطة محافظتها السامية يف القسطنطينية إرسال مساعدات إليهم ومثاين 

بواخر إلجالئهم من باطوم إىل اليونان )I F Kaztaridis, 1996, 60-61( . ويف شهر 

يوليو 1920 غادر باطوم نحو 15 ألف الجئ وفدوا إليها من منطقة قارس، والتحق 

بهم الجئون أتوا من مناطق أخرى )سوخومي مثال()4(. واحتل اإلنجليز باطوم حتى 

شهر يوليو 1920 قبل أن ينسحبوا من جورجيا وأرمينيا، ليتدخل الجيش الرتيك يف 

 )Alexandropol( ألكسندروبول  معاهدة  أعادت   1921 العام  بداية  ويف  قارس. 

واليتي قارس وآردهان إىل تركيا.

بدأت موجة النزوح الثانية يف األشهر األخرية من العام 1920، وانتهت يف األشهر 

األوىل من العام 1921، وكانت هذه الهجرة الكربى أكرث تنظيام، واستغرقت مدة 

 1920 العام  شتاء  وبحلول  صغرية.  مجموعات  خص  الذي  األول  النزوح  من  أقل 

عادت البواخر لتنقل املهاجرين من باطوم، واستمرت العملية حتى مارس 1921، 
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وحملت آخر باخرة الجرس الكبري لكنيسة ميتامورفوزي )Metamorfosi( بقارس 

.)I F Kaztaridis, 1996, 67-83(

ويف فرتة االحتالل الرويس لطرابزون )1916–1918(، أرشف كريزانثوس فيليبيديس 

العاصمة  تعترب  التي  للمدينة  اليوناين  امليرتوبوليت   )Chrysanthos Philippidis(

التاريخية للبونط، عىل إدارة مناطق البونط التي أصبحت خاضعة للسلطة الروسية، 

ونجح  منها.  انسحابهم  قبل  املدينة  مفاتيح  رمزيا  العثامنيون  له  سلم  الذي  وهو 

وغداة  واملسيحيني.  املسلمني  بني  األوضاع  تهدئة  يف  الوقت  لبعض  امليرتوبوليت 

الحرب، عندما طرحت قضايا القوميات يف مؤمتر السلم، دافع كريزانثوس عن مرشوع 

اإلمرباطورية  يف  البونطية  اليونانية  النخب  تبلور يف صفوف  الذي  البونط  جمهورية 

العثامنية والقوقاز الرويس منذ العام 1914.

اليونانيون البونطيون ومرشوع تأسيس جمهورية البونط
ودافعت  الشتات،  جامعات  داخل  اليونانية  البونط  جمهورية  مرشوع  ظهر 

مجموعة صغرية من أهم أعضائها كابيتانيديس )Kapetanidis( مدير جريدة إيبويك 

)Epochi(، عن خيار الوحدة مع اليونان، يف حني كان معظم الثوار البونطيني يدعمون 

 1918 فرباير  شهر  ويف  عنهم.  اليونان  بالد  ُبعد  بدعوى  خاصة  مستقلة  دولة  إنشاء 

البونطية  العاملي مببادرة من ممثيل الجامعات  البونطيني  ُعقد مبرسيليا مؤمتر عموم 

يف أوروبا وأمريكا، تحت رئاسة ك. كونستانتينيدس )C. Constantinidis(، ومبناسبة 

هذا املؤمتر ُنرشت ألول مرة خريطة إقليم البونط امُلطالب به لتأسيس دولة البونط 

املستقلة. ويف شهر نوفمرب 1918 تشكلت رابطات بونطية قومية بأمريكا وبريطانيا 

العام  يف  مشابهة  بونطية  مؤمترات  وُعقدت  اإلسكندنافية،  والبالد  وفرنسا  العظمى 

1918 بباكو، ثم مرة أخرى مبرسيليا، ويف العام 1919 بالقسطنطينية.

وألول مرة منذ بداية الحكم العثامين شكل البونطيون عىل املستوى العاملي حركة 

عىل  طرابزون  ميرتوبوليت  كريزانثوس  وطرح  بوضوح،  محددة  أهداف  ذات  قومية 

مؤمتر السلم مذكرة حاول أن يربهن فيها عىل أن السكان اليونانيني البونطيني يعادل 

عددهم السكان املسلمني )850 ألفا( بعد عودة 250 ألف بونطي من روسيا والقوقاز، 

وبني أنه يوجد من السكان املسلمني من هم يونانيون اعتنقوا اإلسالم يف فرتات تاريخية 
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مختلفة، وأن اليونانيني هم األجدر بإدارة هذا اإلقليم الذي يتحكمون يف اقتصاده منذ 

زمن طويل، وطالب باالعرتاف بدولة مستقلة ترتبط بعالقات وثيقة بالدولة األرمينية 

املجاورة التي كانت يف طور التشكل )Laurentidis, 1986(. عىل أن كل هذه املساعي 

الذي قاده مصطفى كامل،  القومي والعسكري لرتكيا  أخفقت متاما بسبب االنبعاث 

وتدعم مبعاهدة الصداقة بني البالشفة واألتراك يف العام 1921، وُوئد املرشوع نهائيا 

بعد هزمية الجيش اليوناين يف آسيا الصغرى يف العام 1922.

وبعد أن أخفقوا يف محاوالت تأسيس دولة أو دولتني مستقلتني يف هذه املنطقة بني 

األتراك والجورجيني والروس، اضطر اليونانيون واألرمن إىل مغادرة إقليم الجمهورية 

ديسمرب  يف  إبرامها  يف  كامل  مصطفى  نجح  التي  لوزان  معاهدة  بعد  نهائيا،  الرتكية 

الصغرى.  آسيا  اليوناين يف  الجيش  العام 1922 يف حربه ضد  انتصاره يف  بعد   ،1923

املسيطرة عىل  وروسيا  تركيا  بني  مفصليا  موقعا  يحتل  أصبح  الذي  الوحيد  فالشعب 

القوقاز، هو شعب الالزيني املنترش عىل ساحل البحر األسود يف البونط وآجاريا عىل 

جانبي الحدود.

الالزيون يف الواجهة الحدودية مع القوقاز:
مجموعة إثنية مفصلية بني اإلمرباطوريتني العثامنية والروسية

ظهر الالزيون كشعب منظم يف القرن الثالث بعد امليالد رشق حوض وادي فازيس 

)Phasis(، يف منطقة سوخومي وبويت )Poti(، ثم انترشوا بعد ذلك حتى وصلوا إىل 

طرابزون، ثم عمروا منطقة كولخيس )Colchide(. وأطلق اليونانيون والرومان عىل 

املنطقة اسم الزييك )Laziki( )R. Benninghaus, 1989, 497-501(، ثم أصبحت 

لها. وبعد  العثامين، وجعلت باطوم عاصمة  العهد  تعرف بالزيستان )Lazistan( يف 

احتالل الروس باطوم ُنقلت عاصمة اإلقليم إىل ريز )Rize( )عاصمة سنجاق الزيستان 

حتى العام 1923( التي ُأطلق اسمها عىل السنجاق يف تركيا الجديدة.

 )Mingrèle( يصنف الالزيون كأحد شعوب القوقاز، فلغتهم قريبة من املنغريلية

امليالدي،  السادس  القرن  يف  أوال  املسيحية  واعتنقوا  )الجورجية(،   )Ibère( واإليبريية 

فاعتربوا أحيانا من اليونانيني البونطيني. وانحاز الالزيون إىل البيزنطيني ضد الفرس، ثم 

دعموا إمرباطورية طرابزون وحكامها الكومنني الكبار يف العام 1204. ومنذ اعتناقهم 
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طريق  عن  اليونانية  وجارتها  الالزية  اإلثنية  املجموعة  بني  تقارب  حدث  املسيحية 

التزاوج، واستمر هذا التعايش والتالحم بني املجموعتني قرونا عدة.

تدهورت العالقات بني الالزيني واليونانيني البونطيني بعد تحول الحكم يف طرابزون 

إىل األتراك يف العام 1461، واعتناق الالزيني اإلسالم يف القرن السابع عرش بتأثري من 

األتراك. وأسهمت عزلة بالد الالزيني يف بقاء مظاهر دينية تختلط فيها عنارص وثنية 

بني  الزواج  عىل  الالزية  العصبية  البنية  وتقوم  مبتكرة.  بطريقة  وإسالمية  ومسيحية 

الزيني ينتمون إىل الوادي أو مجموعة األودية املرتبطة بقرية ساحلية كبرية، ويحدث 

الزواج أحيانا مع الهمتشني )Hemçin( أي املسلمني الناطقني باألرمينية أو املسلمني 

الجورجيني القاطنني يف الوادي نفسه.

ويف القرن التاسع عرش قصد املهاجرون الالزيون أساسا روسيا وإسطنبول، حيث 

املهاجرون  وواجه  بالبحر.  مرتبطة  أنشطة  متارس  كبرية  الزية  جالية  توجد  كانت 

واجهه  الذي  نفسه  املصري  املسلمون  والجورجيون  الالزيون  )الالجئون(   )muhacir(

القوقازيون اآلخرون، فعانوا نفور السكان األصليني منهم، غري أنهم نجحوا يف االندماج 

يف مناطق إزميت وبورصة التي ُوّطنوا فيها عىل رغم الصعوبات.

العثامنية ثم تركيا.  بالرتكية أوفياء لإلمرباطورية  الالزيني املسلمني والناطقني  ظل معظم 

ويف تركيا الكاملية كانوا يجمعون الصفات املثالية لألقلية القابلة لالندماج: فهم مسلمون 

اللغة  مزدوجو  أنهم  كام  كبرية،  شجاعة  ويبدون  الجيش  يف  يتطوعون  ما  عادة  أتقياء، 

ولغتهم األصلية شفوية ال تكتب. ومنذ العام 1930 بدأ ترتيك أسامء قراهم، وُبذلت جهود 

عن  تختلف  الالزية  اللغة  أن  عىل  الربهنة  »باحثون«  حاول  إذ  الرتكية،  أصولهم  إلثبات 

اللغة املنغريلية. وعىل رغم منع استعامل اللغة الالزية يف الفضاء العام واملدارس، مل ُيبد 

الالزيون مقاومة كبرية، ألن إدماجهم كان قد قطع أشواطا كبرية منذ القرن التاسع عرش)5(.

يقدر عدد الالزيني يف تركيا بنحو 200 ألف، منهم 100 ألف إىل 150 ألفا يف إقليم 

 .)A. Toumarkin, 1995( الزيستان القديم الذي تغري توزيعهم فيه منذ أكرث من قرن

ويف املنحدر الشاميل للسلسلة الجبلية، ويف مستوى أعىل من املنطقة الناطقة بالالزية، 

باألرمينية(  الناطقون  )املسلمون   )Hemçin( الهمتشني  يسكنها  قرى  توجد  التزال 

وجورجيون مسلمون )واليتا ريز وآرتفني )Artvin. ويسكن مثلث هوبا–كامل باشا–

بورسكا )Hopa-Kemalpasha-Borçka( الزيون وهمتشني وجورجيون مسلمون. ويف 



301

الواجهة احلدودية البونطية والقوقازية...

 ،)Akçakoca( شامل غرب األناضول يوجد الالزيون يف مراكز عمرانية مثل أقتشاخوجة

 ،)Kocaeli( وبورصة، وإسطنبول، وكوجاييل ،)Bolu( ويف قرى منترشة يف واليات بولو

عىل  الشاي  زراعة  انترشت  وقد   .)Zonguldak( وزونغولداك   ،)Sakarya( وسقاريا 

نطاق واسع يف إقليم الزيستان القديم.

ينعدم الحس القومي لدى الالزيني بحيث ميثلون منوذجا مميزا للوالء الدائم للدولة العثامنية 

االنفصالية  النزعة  يرفضون  وهم  األكراد،  لسلوك  معاكس  السيايس  فسلوكهم  تركيا،  ثم 

الكردية)6(. وال يفصل الالزيون ذاكرتهم التاريخية عن املصري املشرتك الذي جمعهم باألتراك 

من محمد الثاين إىل مصطفى كامل، ومنذ اعتناقهم اإلسالم، فهم ال يذكرون بل ال يتصورون 

الثقايف املعروف بقارادنيز )Karadeniz( الذي  ماضيا سابقا إلسالمهم. ويعترب مهرجانهم 

يقام بآرهايف )Arhavi( »إقرارا فولكلوريا )أي يف خدمة الهوية الوطنية املوحدة( بثقافات 

 .)A. Gökalp( »وهويات محلية هامشية منحرصة يف األطراف

واألتراك  اليونانيني  بني  كثرية  واملنصهرة  واملتبادلة  املقتبسة  العنارص  كانت 

والكمنجة  اليونانية،   )horon( »هورون«  فرقصة  والهمتشني،  والجورجيني  والالزيني 

تشرتك  الغنم(،  جلد  من  املصنوعة  القربة  )مزمار   )tulum( والتولوم   ،)kemençe(

 )Michael Meeker, 2002( فيها كل شعوب البحر األسود. وقد أوضح ميكائيل ميكر

الغريب وساحل  القوقاز  بني  املادية  والثقافة  االجتامعية  والبنى  العقليات  يف  التشابه 

البحر األسود الرشقي لرتكيا، إذ يشرتك سكان هذه املناطق يف حب السالح، والتناقض 

بني استغالل النساء والكسل كمثل أعىل للرجال، والقرابة األبوية ومظاهرها األرسية، 

وتقاليد الثأر )vendetta(، والسياسة )اآلغوات، والديريبايات(.

وقد وحد انتشار املميزات الثقافية املشرتكة ذات األصول القوقازية من الرشق إىل 

غرب املمر البونطي، كل أتراك البحر األسود ذوي األصول اإلثنية املتنوعة فيام يشبه 

البحر  منطقة  ألتراك  واملشرتك  املتخيل  السلف  باعتبارها  الواحدة  الالزية  »األرسة« 

أمام  األصلية  ثقافتها  فقدان  مبارشة  تواجه  مل  التي  الرتكية  غري  األقليات  أما  األسود. 

األتراك، فقامت بحركة عكسية اعتمدت عىل توارث خصائصها املميزة املؤسسة لهوية 

محلية تركية خاصة مبنطقة البحر األسود.

خالفا لالزيني الذين اندمجوا متاما يف اإلمرباطورية العثامنية وتركيا، حافظ 

اليونانيون البونطيون دامئا عىل تقليد الهجرة إىل روسيا ألسباب دينية، ثم بعد 
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الذي  القسم  واليزال   .1923 العام  يف  السكان  مبادلة  ضمن  اليونان  إىل  ذلك 

عىل  حدثت  التي  السكان  مببادلة  معنيا  يكن  مل  والذي  منهم،  اإلسالم  اعتنق 

أساس ديني وليس لغويا، يعيش يف بعض أحواض منطقة البونط.

املسلمون الناطقون باليونانية يف منطقة البونط..
شواهد عىل وجود يوناين قديم

يف نهاية القرن السابع عرش وبداية القرن الثامن عرش كان سكان مسلمون 

Sürmene/( وسورمينيه   )Of( أوف  أودية  يف  ينترشون  باليونانية  ناطقون 

Surmena( رشق طرابزون، ووادي تونيا )Tonya( يف الجنوب الغريب. ويف نهاية 

اللغة  يتكلم سكانها  أربعني وخمسني قرية  العرشين كان يوجد ما بني  القرن 

اليونانية يف وادي أوف، وخمس قرى مامثلة يف وادي سورمينيه املجاور، وسبع 

قرى يف وادي تونيا.

اليونانية  اللغة  منهم، عىل  املسنون  األقل  اآلن، وعىل  السكان حتى  حافظ هؤالء 

عىل  السكان  تحول  حركية  نتاج  وهم   ،)Romaïka( »رومايكا«  بـ  املعروفة  البونطية 

الديريبايات  السابع عرش يف عهد  القرن  الثاين من  النصف  اإلسالم يف  إىل  نطاق واسع 

الذين كانوا األسياد املحليني الذين اشتهروا بتسلطهم وقمعهم للسكان املسيحيني. 

منها  قرية،  مائة  نحو  عرش  التاسع  القرن  نهاية  يف  يضم  أوف  وادي  كان 

 )Platana( مثان فقط تدين باملسيحية. أما منطقة تانيا وظهريها الضيق بالتانا

إحصاء  ووفق  باليونانية.  ناطقة  مسلمة  أرسة  ألَفي  سوى  يضامن  يكونا  فلم 

العام 1965 قدر عدد املسلمني يف والية طرابزون الذين رصحوا بأن لغتهم األم 

هي اليونانية بـ 4535 نسمة )P. A. Andrews, 1989, 145(. ويتوزع هؤالء 

املسلمون الناطقون باليونانية عىل 48 قرية وفق املصادر التي ذكرها آندروز 

)P. A. Andrews, 1989, 373-374(. وذهب فاروق بيلييش )2010( إىل أن 

عدد الناطقني باليونانية مبنطقة البونط، أكرث بكثري من التقديرات املتداولة، إذ 

العدد اإلجاميل لسكان  البونطية من بني  باليونانية  ناطق  ألف  بـ 300  حدده 

إىل  وأشار  املائة،  يف   33 نسبته  ما  أي  نسمة،  ألف   975 البالغ  طرابزون  والية 

أن بعض القرى التي اليزال سكانها يتحدثون البونطية مل تدرج يف قامئة ب. أ. 
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آندروز )F Bilici, 2010(. ويف وادي سورمينيه غرب طرابزون توجد خمس قرى 

يف القسم املرتفع يتكلم أهلها الذين هاجروا من وادي أوف اللغة اليونانية.

كان الجزء الغريب لوادي أوف األعىل )مقاطعة تشايكارا Çaykara(، والذي أصبح يف القرن 

السادس عرش - مثل مناطق جبلية أخرى يف والية طرابزون - ملجأً لليونانيني األرثوذكس، 

املهد األول لظاهرة اعتناق اليونانيني لإلسالم عىل نطاق واسع يف النصف الثاين من القرن 

السابع عرش بدافع مل يتضح بعد )M. E. Meeker, 2002(. وقد تحولت هذه املنطقة 

العريب  البيزنطية إىل اإلسالم  األرثوذكسية  اليونانية  التقاليد  الفقرية من  الجبلية  الريفية 

فيها)7(.  الدخل  مصادر  من   )medrese( املدارس  يف  الديني  التعليم  وأصبح  العثامين، 

وكانت مقاطعة أوف يف نهاية القرن التاسع عرش بيئة يتخرج فيها عىل يد فقهاء اإلسالم 

السني الخوجاُت )hodjas( )الكتبة( واألمئة العاملون يف كامل أرجاء آسيا الصغرى.

قرية  من  يتحدر  »تريك«  وهو   )Ömer Asan( آزان  عمر  ذلك  األمثلة عىل  ومن 

حيث  إسطنبول  إىل  أرسته  هاجرت  أوف،  بوادي   )Tsorouk( )Erinkioï( تسوروك 

اليونانية( حول  إىل  بعد  فيام  )ُترجم  بالرتكية  كتابا  الرتكية، ونرش  باللغة  تعليمه  تلقى 

الثقافة البونطية، روى فيه بحثه عن هويته )Ö. Asan, 1998(، وأوضح أن اللغة األم 

السائدة داخل أرسته لغة أوف اليونانية البونطية املعروفة محليا بلغة الروم: رومايكا 

األسود  البحر  ثقافة  هي  ثقافته  أن  آزان  اكتشف  اللغة،  من  وانطالقا   .)romaïka(

الذي  البونطي  الشعب  إىل  ينتمي  أنه  إىل  )Pontos(، وخُلص  بـ »بونطوس«  املعروفة 

يعيش اليوم عىل ضفتي بحر إيجة وضفتي البحر األسود. ووفق الدولة القومية التي 

يعيشون يف كنفها، يتكلم البونطيون اليونانية أو الرتكية أو الروسية، يف حني تتجه لغتهم 

اليونانية البونطية إىل الزوال بني األجيال الجديدة)8(. 

الحدودية بني روسيا وتركيا  الواجهة  اليوم يف  البونطيون  اليونانيون  يشكل 

واليونان جاليات منترشة يف هذه املجاالت وعرب العامل، فهم مجموعة إثنية عرفت 

كيف تبني فضاء شبكيا مميزا يعكس موقعهم يف منطقة تفاعالت متعددة.

مجال اليونانيني البونطيني الشبيك العابر للحدود الوطنية ويف الشتات
زمنية  مراحل  أربع  للحدود خالل  العابر  البونطيني  اليونان  مجال هجرة  تشكل 

إىل  الخامس عرش  القرن  الطويل، من  الزمن  تندرج يف  أوىل  ففي مرحلة  وجغرافية. 
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الحرب  ومنذ  الرويس.  القوقاز  ويف  األسود  البحر  سواحل  يف  تفرقوا  العرشين،  القرن 

اليونان  بالد  إىل  اتسع مجال هجرتهم   ،)1923( لوزان  معاهدة  وبعد  األوىل  العاملية 

العام  إىل   1937 العام  من  الستالينية  الفرتة  يف  )التهجري  السوفييتية  الوسطى  وآسيا 

1950(. ويف مرحلة ثالثة تلت الحرب العاملية الثانية، انترشوا يف بلدان العامل الجديد 

والسويد(  وبلجيكا،  )أملانيا،  الغربية  أوروبا  ويف  وأسرتاليا(  وكندا،  املتحدة،  )الواليات 

تفكك  ومنذ  وأخريا،  فيه بخصوصيتهم.  يحتفظون  يوناين  باعتبارهم جزءا من شتات 

االتحاد السوفييتي، هاجر نحو 200 ألف يوناين بونطي من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا 

وجورجيا إىل بالد اليونان، واستقروا أساسا يف القرى واملدن التي وطن فيها الالجئون 

الذين جرت مبادلتهم مبوجب معاهدة لوزان )1923(، حيث كانت لهم أحيانا عالقات 

قرابة )انظر الفصل 15(.

استقبلت  التي  الشتات  مواطن  إىل  واملمتد  للحدود  العابر  الفضاء  يتمحور 

تتطابق  ثالث  حلقات  يف  األسود  والبحر  البونط  منطقة  حول  البونطيني  اليونانيني 

وروسيا  اليونان  وبالد  )1829–1918(؛  القوقاز  األربع:  العاملية  هجراتهم  مراحل  مع 

)1920–1950(؛ وبلدان العامل الجديد وأوروبا الغربية )1950–1970(؛ و»العودة« إىل 

بالد اليونان من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق )1989–2005(.

خالصة: شامل رشق األناضول أو الواجهة الحدودية مع روسيا
متعدد  جبليا  مجاال  الطويل  الزمن  وعرب  الدوام  عىل  األناضول  كان شامل رشق 

اإلثنيات يتواصل مع القوقاز والساحل الجنويب للبحر األسود، ويرتبط بعالقات تجارية 

ودميوغرافية متنوعة مع السواحل الرشقية والشاملية للبحر األسود، خصوصا من خالل 

التشابك العصبي املتمثل يف طرابزون.

األكراد،  أقل  وبدرجة  والالزيون،  البونطيون،  واليونانيون  األرمن،  وكان 

وبني  األتراك.  من  عددا  أكرث  األوىل  العاملية  الحرب  حتى  استمرت  طويلًة  فرتًة 

أو  اقتصادية  لدوافع  باستمرار  السكان  تنقل  والعثامنية  الروسية  اإلمرباطوريتني 

الثامن عرش. فنحن هنا بصدد  القرن  مجربين بسبب الحروب، خاصة منذ نهاية 

واجهة حدودية بني إمرباطوريتني، مل يتوقف فيها توسع اإلمرباطورية الروسية عىل 

بني  الحدود  وتغريت  األوىل.  العاملية  الحرب  العثامنية حتى  اإلمرباطورية  حساب 
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االستقرار:  حدودها  تعرف  مل  بكثري،  أصغر  إمارات  أو  و»ماملك«  اإلمرباطوريتني 

إمرباطورية طرابزون  املوروثة عن  البونطية  اليونانية  واملنطقة  أرمينيا، وجورجيا، 

البيزنطية، والتي شهدت يف وقت مبكر بنى الدولة؛ والزيستان وكردستان اللذين مل 

يشكال قط كيانني سياسيني متميزين بل مجالني إثنيني-ثقافيني.

احتلت روسيا منطقة قارس وآردهان يف العام 1878، وجعلت منها منطقة رائدة 

يف توسعها تحت إرشاف الجيش الرويس، وهي املنطقة الوحيدة التي اسرتجعتها تركيا 

إىل  عاما  أربعني  الذين سكنوها  واألرمن  اليونانيون  السكان  واضطر  العام 1918،  يف 

يحتفظون  ظلوا  حيث  السوفييتية  أرمينيا  أو  وروسيا  اليونان  شامل  نحو  مغادرتها 

بذاكرة أرضهم املفقودة ويعملون عىل إبقائها حية. 

هي  ثالثة  إمرباطورية  الرشقي  الجنوب  من  انطالقا  املجال  هذا  يف  وأثرت 

اإلمرباطورية الفارسية الصفوية ثم القاجارية، عىل طول حدود تعترب من أقدم الحدود 

يف العامل، مل تتغري منذ القرن السادس عرش.

بصعوبات  املعارصة  تركيا  يف  األناضول  رشق  شامل  إدماج  مسعى  اصطدم  وقد 

كبرية، وشهدت املنطقة تطبيق سياسات »الهندسة الدميوغرافية« من طرف االتحاديني 

والكامليني، مام سّبب تقتيال وتهجريا وتصفية إثنية أو حتى أعامل إبادة. وشكل سكان 

اإلمرباطوريات  بني  املتكررة  املواجهات  كانوا ضحايا  الذين  الحدودية،  الواجهة  هذه 

واإلمارات أو املاملك املحلية، جامعات شتات بدأت محلية ثم أصبحت عاملية: األرمن، 

البونطيون، والالزيون، واألكراد. ويظل هذا املجال منطقة عدم استقرار  واليونانيون 

وتشنج محتمل، كام يدل عىل ذلك بقاء الحدود بني تركيا وأرمينيا مغلقة حتى اآلن.
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يف الشامل الغريب تفصل آسيا الصغرى أو 

األناضوَل عن أوروبا البلقانية مضائق الدردنيل 

والبوسفور وبحر مرمرة، بني بحر إيجة والبحر 

الرتكية  املنطقة  الرشقية  وتراقيا  األسود. 

كانت  األوروبية،  القارة  إىل  املنتمية  الوحيدة 

يف املايض محل نزاع بني اليونان وتركيا، قبل أن 

تتمكن تركيا من االحتفاظ بها يف األخري، بعد 

تصفيات إثنية متت عىل نطاق واسع، فقدت 

فيها تراقيا الرشقية سكانها اليونانيني واألرمن 

عوضهم  والذين  اليهود،  وحتى  والبلغار 

القوقاز  أو  البلقان  من  الالجئون  املسلمون 

املهاجرون )muhacir( واألكراد املرحلون من 

موطنهم األصيل.

الواجهة احلدودية
مع البلقان:

تراقيا والتشابك العصبي 
»إسطنبول«

أوروبا  باتجاه  الرتيك  الهجرة  »فضاء 
كثريا  اتسع  الذي  والغربية  الوسطى 
وتجّذر  العرشين  القرن  ستينيات  منذ 
إسطنبول  لحارضة  امتدادا  باعتباره 
وظيفة  فأكرث  أكرث  يدعم  الكربى، 
يف  عصبيا  تشابكا  بوصفها  إسطنبول 

عرص العوملة«

12
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اليونانية  القدمية  العصور  إىل  وجودها  يعود  منطقة  وهي  تراقيا،  ُقسمت 

مسلمة  أقليات  وتوجد  تركيا.  بلغاريا،  اليونان،  قومية:  دول  ثالث  بني  والرومانية، 

األقليات  مازالت  حني  يف  وبلغاريا،  اليونان  من  كل  يف  بغريها  أو  بالرتكية  ناطقة 

التي أقرت معاهدة لوزان )1923(  املسيحية يف الجانب الرتيك باستثناء إسطنبول 

الوجود املسيحي فيها، وإن شهد مع مرور الوقت تراجعا واتخذ طابعا رمزيا.

طول  عىل  بلقانية  فهي  املزدوج:  بطابعها  الرتاقية  الحدودية  الواجهة  وتتميز 

الحدود الرتكية أي مجرى نهر إيفروس )Evros( أو ماريتسا )Maritsa( وحوضه 

دولية  أنها حدود  كام  البلغارية؛  وروميليا  اليونانية  الغربية  تراقيا  باتجاه  املنحدر 

آسيا  بني  يفصل  الذي  مرمرة  وبحر  املضائق  يف  املتمثل  البحري  املجال  عىل طول 

بامتياز مجال واجهات حدودية بني  تراقيا  ما يجعل من  والبلقان. وهذا  الصغرى 

آسيا الصغرى ومنطقة البلقان ومن ورائها أوروبا، وبني حوضني بحريني مغلقني هام 

البحر املتوسط والبحر األسود.

ويضم هذا املجال تشابكني عصبيني مهمني )أدرنة وإسطنبول(. فحارضة إسطنبول 

متثل أهم تشابك بني تركيا وأوروبا وحتى العامل، إذ اضطلعت بوظيفة الواجهة الحدودية 

والتشابك العصبي، وهي الوظيفة التي تدّعمت عرب الزمن الطويل باستقبالها سكانا من 

أصول مختلفة، مام أضفى عىل هذه املدينة-العاصمة طابع التنوع، كام أنها أدت دور 

فضاء العبور لوقوعها يف منطقة املضائق، وجسدت التعدد اإلثني لرتاقيا.

فكيف حولت تركيا الحديثة هذه املنطقة إىل منطقة حدودية محصنة أفرغت 

العاملية  الحرب  وبعد  قبل  اإلثنية  التصفيات  منذ  واليهود  املسيحيني  سكانها  من 

األوىل، ووطن فيها الالجئون املسلمون والسكان املرحلون؟ وكيف ميكن إلسطنبول 

التي ُحرمت من أقلياتها املسيحية، أن تؤدي مجددا دور التشابك العصبي بني تركيا 

والعامل؟ وهل اسرتجعت طابعها املتنوع؟

تراقيا.. ما هي؟
تتغري رقعة تراقيا يف البلقان وفق من كتب عنها. فقد كانت أكرث اتساعا يف العهد 

الهومريي عندما كانت متتد إىل نهر الدانوب يف الشامل، ومجرى نهر آكسيوس أو فاردار 

)Axios, Vardar( يف الغرب، وثيساليا )Thessalie( وأوليمبوس )Olympe( يف الجنوب، 
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والبحر األسود يف الرشق، والربوبونتيد )Propontide( أو بحر مرمرة يف الجنوب الرشقي. 

وأصبح هذا املجال جزءا من مملكة مقدونيا تحت فيليب الثاين واإلسكندر.

وسنعتمد هنا عىل تعريفها وفق نطاق جغرايف أضيق تبلور يف فرتات الحقة: فمن 

الشامل تحدها سلسلة جبال وهضبة بلقان )Balkan( )بالرتكية(، أو سطارا بالنينا 

 )Rhodope( ؛ ومن الجنوب والغرب كتلة رودوب)بالبلغارية( )Stara Planina(

وتطل  )Nestos(؛  نيستوس  أو   )Mesta( ميستا  وادي  وحوض   )Pirin( وبريين 

Pont-( األوكسيني  والبونط  مرمرة(  )بحر  والربوبونتيد  إيجة  بحر  عىل  سواحلها 

ماريتسا  نهر  هو  كبري  نهر  تراقيا  ويشق  الرشق(.  )يف  األسود(  )البحر   )Euxin

)Maritsa( )بالبلغارية( وإيفروس )Evros( )باليونانية(، يجمع مياه سهل روميليا 

وتالل  وسهول  الرتكية  الرشقية  تراقيا  بني  الحدود  يشكل  أن  قبل  وتاللها،  الرشقية 

تراقيا الغربية اليونانية.

إثنية متميزة  الرتاقيون  كان  الكالسيكية كام وصفها هريودوت،  اليونان  بالد  يف 

عاداتهم  أن  هريودوت  ويذكر  السياسية،  وحدتها  تحقق  مل   ،))ethnos( )إثنوس 

مخالفة للعادات اليونانية تتسم بالفوىض، وتعدد ورشاء الزوجات، والحرية الجنسية 

للفتيات، ومامرسة الوشم يف طبقات املجتمع العليا، وتثليث اآللهة بدال من تعددها 

رغم  عىل  »املتحرضة«  الشعوب  من  يعدون  الرتاقيون  وكان  اليونان.  بني  السائد 

مخالفة سلوكهم سلوك اليونانيني الذين مل ينظروا إليهم عىل أنهم »متوحشون« عىل 

شاكلة السيكولبيني )I. Petropoulos, 2013, 50-51( )Cyclopes(. وكان الرتاقيون 

 )Daces( يف الغرب، والداسيني )Illyriens( مستقلني بشؤونهم، مثلهم مثل اإليلرييني

يف الشامل، والدردانيني )Dardaniens( )من شعوب شامل اليونان الهندو-أوروبية( 

القرن  من  بدءا  السالف  وهيمنة  األول  القرن  يف  الروماين  الفتح  قبل  الجنوب،  يف 

السادس )P. Garde, 2004, 410(. ويعترب بعض علامء اللغة أن لغة األلبان التي ورثها 

هؤالء عن أسالفهم اإليلرييني تنحدر من اللغة الرتاقية )P. Garde, 2004, 411-412(. كام 

 )Ordyses( أسس الرتاقيون يف القرن الخامس قبل امليالد دولة تعرف مبملكة أورديسيس

اندمجت يف الثقافة الهيلينية منذ القرن الرابع امليالدي.

تحول الرتاقيون تدريجيا إىل الثقافة الهيلينية بتأثري من املدن اليونانية، وهي 

»املستعمرات« التي ُأنشئت عىل سواحل بحر إيجة والربوبونتيد )مرمرة( والبونط 
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يف  الهيلينية  الثقافة  فانترشت  امليالد.  قبل  السابع  القرن  من  بدءا  األسود(  )البحر 

جنوب تراقيا خارج املدن اليونانية بوترية أرسع وبتأثري أعمق مام شهدته املناطق 

تراقيا  الهيلينية يف جنوب  للثقافة  التدريجي  االنتشار  وتشهد عىل هذا  الشاملية، 

أسامء األماكن اليونانية والعدد الكبري للكتابات األثرية التي ُعرث عليها. كام اعتمدت 

والفنية  الحرفية  واملنتجات  التجاري  النشاط  وتطور  اليونانية،  املدينة  مؤسسات 

 ،)Philippopolis( اليونانية. ومن أهم املراكز العمرانية يف تلك الفرتة: فيليبوبوليس

وأندرينوبل )أدرنة( )Andrinople(، وماركيانوبويل )Markianoupoli(، ونيكوبويل 

 ،)Nikopoli de l’Istros( ونيكوبويل إيسرتوس ،)Nikopoli du Nestos( نيستوس

.)Traïanopoli(... )K. A. Vakalopoulos, 1990, 17-21( وترايانوبويل

ويف عهد أغسطس أي يف القرن األول قبل امليالد، كان الرتاقيون يعيشون ضمن مملكة 

زبونة لروما تحيط بها مقاطعات رومانية، قبل أن تصبح تراقيا ذاتها مقاطعة رومانية يف 

 )Thracia( العام 46 ق.م، ويف القرن الرابع امليالدي ُقسمت إىل مقاطعتني، هام: تراقيا

وعاصمتها فيليبوبوليس )Philippopolis(، وهامييمونتوس )Haemimontus( يف جهة 

البونط األوكسيني )البحر األسود( ومحورها أندرينوبل )أدرنة(.

البلغار  وبخاصة  سالفية،  شعوب  تراقيا  إىل  وفدت  امليالدي  السادس  القرن  ومنذ 

 )Rhodopes( الذين أصبحت لهم الغلبة الدميوغرافية يف شامل كتلة جبال رودوب

الذين  الحاليون  البلغار  ويجمع   .)Maritsa( ماريتسا  لوادي  األعىل  الحوض  ويف 

يف  وصلوا  الذين  الرصب  مثل  فهم سالف  أصول:  ثالثة  بني  تراقيا  شامل  يسكنون 

الفرتة التاريخية نفسها من السهول الشاملية الرشقية، بيد أنهم تعرضوا لغزو شعب 

تريك-تتاري قدم من أوكرانيا، وهو الذي أعطى البلغار تسميتهم، فاختلط السالف 

تراقيا  بسكان   )proto-Bulgares( األصليون  البلغار  أو  الوثنيون  واألتراك-التتار 

الهندو-أوروبيني »األصليني«، قبل أن يتحولوا إىل املسيحية يف القرن التاسع امليالدي 

بأن  القول  وميكن   .)1()Méthode( وميثود   )Cyrille( سرييل  البيزنطيني  يد  عىل 

الضغط أو االندفاع البلغاري شامل غرب القسطنطينية-إسطنبول ظاهرة تندرج يف 

الزمن الطويل، شهدت أوَجها يف عهد القيرص سيميون )tsar Syméon( الذي حكم 

بني 893 و927، وشنَّ عدة غارات مدمرة ضد اإلمرباطورية البيزنطية، ووصل مرتني 

إىل أسوار القسطنطينية )913 و924(.
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إىل  العثامنية  لإلمرباطورية  الخاضعة  تراقيا  قسمت  عرش  التاسع  القرن  ويف 

أدرنة  ووالية  )القسطنطينية(  إسطنبول  والية  بني   1867 يف  إدارية:  وحدات  عدة 

روميليا  مقاطعة  أنشئت  برلني،  معاهدة  ومبوجب   1878 العام  ويف  )أندرينوبل(. 

الرشقية التي منحت استقالال ذاتيا، وضمت سنجاق فيليبوبويل، وسنجاق سيليمنوس 

)Silymnos(، وجزءا من سنجاق أدرنة )أندرينوبل(.

ومن الصعب رسم فكرة دقيقة عن الرتكيبة اإلثنية لرتاقيا يف نهاية القرن التاسع 

 .)K. A. Vakalopoulos, 1990, 24-25( الرحالة  شهادات  تضارب  بسبب  عرش 

ومن املؤكد أن الوجود اليوناين كان قويا يف روميليا الرشقية وجنوب جبال رودوب، 

عىل طول سواحل الربوبونتيد )مرمرة(، وبخاصة يف املراكز العمرانية. وتظهر الخرائط 

 K. A. Vakalopoulos,( اإلثنوغرافية غياب أو قلة السكان البلغار جنوب فيليبوبويل

إذ  األخرى،  البلقان  مبناطق  مقارنة  معتربا  الرتيك  الوجود  كان  كام   .)1990, 25-26

عيش  لنمط  مشابها  عيش  منط  وتبنوا  ومقدونيا  تراقيا  إىل  أتراك  فالحون  هاجر 

الفالحني املسيحيني، بيد أنهم كانوا يدفعون رضائب أقل مام يلزم به املسيحيون، كام 

كانت ملكيتهم الخاصة ألراضيهم شبه مطلقة.

سطارا  شامل  الدانوب  وسهل  رودوب  بلغار  من  كبرية  أعداٌد  اإلسالَم  اعتنق 

بالنينا، وكان هؤالء البوماك )Pomaks( يعيشون ضمن جامعات حافظت عىل منط 

السكان  وكان   .)B. Jelavich, 1983, 95( الجبل  تقليدي جدا، خصوصا يف  عيش 

العثامنية،  اإلدارة  جهة  فمن  مزدوجة،  لسلطة  يخضعون  واملسلمون  املسيحيون 

ومن جهة أخرى أعيان قراهم، وكانت للمسيحيني سلطة ثالثة تتمثل يف الكنيسة 

األرثوذكسية، وانضووا حتى العام 1767 تحت أسقفية أوهريد )Ohrid( السالفية، 

قبل أن يصبحوا تابعني للقسطنطينية، مام أدى إىل هيمنة ثقافية ولغوية لليونان، 

أن  بيد   ،)B. Jelavich, 1983, 96-97( والتعليم  التجارة  يف  تحكمهم  عىل  فضال 

إنشاء املؤسسة الكنسية املعروفة باإليقرسشية )exarchat( البلغارية يف 1870 التي 

أحيت استعامل السالفونية )slavon( بوصفها لغة للطقوس الكنسية، مّهد الستقالل 

بلغاريا يف العام 1878، الذي أقرته معاهدة برلني.

جنوب  اإليجية  تراقيا  ظلت  األملاين،  واالحتالل  الثانية  العاملية  الحرب  وحتى 

جبال رودوب محل تجاذب بني اليونان وبلغاريا التي حاولت إيجاد منفذ لها عىل 
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ساحل رشق البحر املتوسط. وكان السكان الناطقون بالسالفية والبلغارية يف كل من 

مقدونيا وتراقيا رهانا محوريا يف النزاعات التي نشبت بني هاتني الدولتني القوميتني.

الحرب الروسية-الرتكية يف 1877–1878 والهجرة القرسية للمسلمني البلغار
ممكن  عدد  أكرب  وأجرب  برسعة،  بلغاريا  الرويس  الجيش  احتل   1877 العام  يف 

العثامين املعادي  الجيش  الفوىض يف صفوف  الفرار إلحداث  من املسلمني عىل 

ولحامية مؤخرته. وكانت العمليات التي قام بها الفرسان الكوزاك بالتنسيق مع 

البلغار املسيحيني املحليني حاسمة، إذ كانوا يحارصون القرى ويفسحون املجال 

للبلغار الذين يسلحونهم لقتل قسم من السكان ونهب ممتلكاتهم، مام يدفع 

من تبقى منهم إىل املغادرة )J. McCarthy, 1995, 69-71(. كام هاجم الجيش 

الثوار  عىل  واعتمد  املدفعية،  سالح  باستعامل  وخربـها  قرى  الرويس  النظامي 

البلغار الذين سّهل تسليحهم)2(.

أحدث تقدم القوات الروسية نزوحا كبريا لالجئني األتراك واملسلمني الفارين من 

مدينة إىل أخرى، ومام زاد يف صعوبة هذا النزوح الذي أسفر عن كثري من القتىل، 

تزامنه مع فصل الشتاء. وخالل مدة زمنية مل تتعَد ثالث سنوات، بني العامني 1877 

والبوماك  بالرتكية  الناطقني  )من  مسلم  الجئ  مليون  نحو  هرب  أو  طرد  و1879، 

وتراقيا  بلغاريا  يف  العمرانية  املراكز  أهم  وقصدوا  بيوتهم  من  والتتار(  والرشكس 

الغربية وإسطنبول وما وراءها أي األناضول، وعاد بعضهم الحقا، غري أن أكرث من 

.)J. McCarthy, 1995, 89-91( 500 ألف أصبحوا الجئني دامئني

ومثل مسلمي القرم والقوقاز من قبلهم، ُوّطن هؤالء الالجئون فيام تبقى من 

منها  لُيطرَدوا  وتراقيا  مقدونيا  يف  ُوّطن  بعضهم  إن  حتى  العثامنية،  اإلمرباطورية 

مرة أخرى الحقا يف أثناء الحرب البلقانية )1912–1913(. ومثل الالجئني من القرم 

والقوقاز قبلهم، أثر هؤالء الالجئون يف سريورة حياة السكان املحليني، ونرشوا الحقد 

ضد املسيحيني الذين قمعوهم.

القتال وإبرام معاهدة برلني، يف  ومل تشجع إعادة توطني الالجئني، بعد وقف 

كل من بلغاريا املستقلة وروميليا الرشقية التي تحولت إىل مقاطعة عثامنية ذات 

استقالل ذايت يرشف عىل شؤونها حاكم مسيحي، بل جرى العمل عىل تثبيط عزمية 
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الراغبني يف العودة يف أحيان كثرية، ألن هدف روسيا يف الحرب الروسية-الرتكية يف 

1877–1878، كان إنشاء دولة بلغارية كربى يف البلقان، سالفية مخلصة من سكانها 

املسلمني، لتصبح حصنا منيعا يحمي املصالح الروسية يف املنطقة.

الحروب البلقانية )1912–1913(: نزوح السكان املسلمني
الروسية-الرتكية  للحرب  مامثلة  نتائج  البلقانية  للحروب  كان  الحقة  فرتة  يف 

)1877–1878( عىل السكان املسلمني. فقد أدت أعامل القتل واالعتداء والنهب إىل 

طرد األتراك واملسلمني عموما من منازلهم الريفية أو الحرضية وأُجربوا عىل اللجوء 

إىل ما تبقى من اإلمرباطورية العثامنية، فرتاجع عدد السكان املسلمني يف البلقان 

كثريا، وُأسست دول معظم سكانها من املسيحيني. وشنت اليونان ورصبيا والجبل 

األسود وبلغاريا حروبا ضد العثامنيني، وُطرد سكانـها املسلمون بشكل غري منسق، 

كام كان الشأن بالنسبة إىل التهجري الذي اضطلعت به روسيا يف الحرب السابقة، 

عدد  يخص  فيام  السكان  عىل  وخيمة  أخرى  إىل  دولة  من  التهجري  نتائج  فكانت 

الوفيات مقارنة مبا حدث يف 1877–1878.

كانت الحرب البلقانية األوىل خاطفة )1912–1913(، إذ هزم البلغار الجيش 

العثامين بسهولة يف أكتوبر-نوفمرب 1912 يف كريك كيلييس )Kirk Kilisse(، ثم 

يف  العثامنيني  الرصُب  وواجه  الرشقية؛  تراقيا  يف   )Lüleburgaz( لولبورغاز  يف 

الفرتة نفسها؛ واحتل  )Manastir( يف  كومانوفا )Kumanova( ثم يف منستري 

مارس- ويف  إليها.  البلغارية  القوات  وصول  قبل  أسبوعا  سالونيك  اليونانيون 

أبريل 1913، سقطت مدينة إيوانينا )Ioannina( مبنطقة إبريوس )Épire( يف 

 )Üsküdar( يف يد البلغار، وأوسكودار )يد اليونان، ومدينة أدرنة )أندرينوبل

)سكوتاري/Scuttari( يف يد قوات الجبل األسود.

هكذا فقد العثامنيون القسم األكرب من أقاليمهم البلقانية يف بضعة أشهر، ومل 

 .1913 العام  يف  الثانية  البلقانية  الحرب  يف  إال  والرشقية  الغربية  تراقيا  يسرتجعوا 

وكان الجيش البلغاري األكرث فعالية. وشاركت يف هذه الحروب إىل جانب الجيوش 

النظامية ميليشيات الكوميتاجي )komitadji( التي كان معظم أعضائها من البلغار، 

وكانت تضم أيضا الرصب واليونانيني؛ وُغض الطرف عن أعامل هذه امليليشيات، بل 
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ُشجعت من قبل حكومات هذه الدول املسيحية، فكانت امليليشيات تهاجم القرى 

قرسا  اإلثنية  لتهجر جامعاتها  الجبهة،  خلف خط  املسلمون  يسكنها  التي  واملدن 

بال أمل يف العودة، بهدف محو الطابع الرتيك للبلقان، فتعرضت البيوت للتخريب 

والحرق واملوايش واملحاصيل للنهب.

حتفهم  املسلمني  الالجئني  من  كبري  عدد  لقي  األوىل  البلقانية  الحرب  وخالل 

البلدان  األمراض، يف حني عاد بعضهم إىل قراهم وبيوتهم يف  أو  التعب  من جراء 

املسيحية. ويتعذر من وجهة النظر اإلحصائية التمييز بني الالجئني املسلمني بسبب 

الحربني البلقانيتني أو الحرب العاملية األوىل أو حرب االستقالل الرتكية، وإن قّدرت 

ُوّطن  ألف  بأكرث من 400  املسلمني  الالجئني  العام 1920 عدد  الداخلية يف  وزارة 

.)J. McCarthy, 1995, 161( معظمهم يف األرايض العثامنية باألناضول

ومنذ نهاية العام 1913، أصبح مسلمو البلقان يشكلون أقليات يف كل الواليات 

والسنجاقات التي كانوا فيها أغلبية. »فمن بني 2315293 مسلام كانوا يعيشون يف 

األرايض األوروبية التي انتزعت من اإلمرباطورية العثامنية )باستثناء ألبانيا(، غادر 

أو مات 1445179 )62 يف املائة(، وهاجر 413922 منهم إىل تركيا يف أثناء أو بعد 

الحروب البلقانية بني 1912 و1920. وبني 1921 و1926 قصد تركيا 398849 الجئا 

ضمن مبادلة السكان بني اليونان وتركيا يف العام 1923. وظل 812771 من مسلمي 

أوروبا عىل قيد الحياة، يف حني مات منهم 632408 أي ما نسبته 27 يف املائة من 

عليها«.  اسُتويل  التي  العثامنية  األوروبية  األرايض  يسكنون  كانوا  الذين  املسلمني 

العرقية  التصفية  الثامن  الفصل  )J. McCarthy, 1995, 164(. وكنا قد وصفنا يف 

ليونانيي تراقيا الرشقية بني 1912 و1923.

تحويل املنطقة الحدودية يف تراقيا الرشقية إىل منطقة آمنة )1913–1923(
اإلمرباطورية  الدولة  قلب  يف  كربى  اسرتاتيجية  أهمية  املنطقة  لهذه  كانت 

العثامنية، حتى إنها كانت تعرف بـ»باب إسطنبول«. وقبل الحروب البلقانية كانت 

والية أدرنة تضم، وفق إحصاء 1887–1888، إىل جانب سكانها املسلمني )39.3 يف 

املائة( عددا كبريا من السكان غري املسلمني: 38.4 يف املائة من اليونان، 16 يف املائة 

من البلغار، 0.04 يف املائة من اليهود، 0.02 يف املائة من األرمن. وكانت مدينة أدرنة 
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)أندرينوبل(، العاصمة العثامنية القدمية، تضم 90 ألف نسمة يتوزعون عىل النحو 

اآليت: 47 ألف تريك، و20 ألف يوناين، و15 ألف يهودي، و4 آالف أرميني، وألفني من 

.)E. Ginio, 2013, 286( البلغار وغريهم من اإلثنيات

البلقانية  الحرب  أثناء  يف   1912 أكتوبر  يف  املنطقة  البلغاري  الجيش  غزا 

األوىل، واستسلمت مدينة أدرنة املحصنة يف مارس 1913 بعد حصار دام خمسة 

أشهر، غري أن بلغاريا التي تخىل عنها حلفاؤها البلقانيون )الرصب واليونانيون(، 

اضطرت إىل االنسحاب من املنطقة يف شهر يوليو ملصلحة الجيش العثامين يف أثناء 

الحرب البلقانية الثانية. فُأعيد تشكيل تراقيا الرشقية يف العام 1915، وأصبحت 

منطقة حدودية مع بلغاريا واليونان، وكانت آخر ما تبقى من األرايض العثامنية 

يف أوروبا. ويف ظرف بضع سنني تحولت إىل منطقة متجانسة إثنيا ودينيا خالية 

من األقليات، وكان أول املغادرين لها البلغار يف سياق انسحاب جيشهم الذي 

ارتكب اعتداءات وأعامال شنيعة، يف حني غادر اليونانيون واألرمن بعد انسحاب 

مغادرتها  إىل  واضطر  و1922   1920 بني  املنطقة  احتل  الذي  اليوناين  الجيش 

وتعرضت  السكان.  مبادلة  مبدأ  أقرت  التي   )1923( لوزان  معاهدة  مبوجب 

األقلية اليهودية املتبقية لضغوط دفعت أفرادها إىل مغادرة املنطقة يف العقدين 

األولني من عمر الجمهورية الرتكية، وأُجربت كل األقليات اليهودية يف تركيا عىل 

التي  والتهديدات  الضغوط  وبلغت  الرتيك.  املجتمع  وثقافيا يف  لغويا  االندماج 

تعرضت لها الطائفة اليهودية يف مدن تراقيا الرشقية أوجها يف العام 1934، مام 

.)E. Ginio, 2013, 287( دفع اآلالف إىل الهجرة نهائيا إىل إسطنبول

شهدت نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين هجرات كبرية للسكان 

سببتها الحروب بني اإلمرباطورية العثامنية وروسيا وعدة دول بلقانية، إذ طرد ما 

بني 500 ألف ومليون مسلم من البلقان باتجاه اإلمرباطورية العثامنية، واضطر نحو 

200 ألف من يونانيي تراقيا الرشقية إىل مغادرة بيوتهم قبل الحرب العاملية األوىل 

وبعدها، وحدثت مبادلة أوىل للسكان بطريقة غري منظمة، عىل العكس مام حدث 

بعد 1923 )معاهدة لوزان(.

تزامن  الذي  الواسع  واإلقليمي  الدميوغرايف  التشكيل  إعادة  بوادر  تلك  كانت 

مع نهاية اإلمرباطورية العثامنية. واسُتبدل قسم من يونانيي تراقيا ومنطقة مرمرة 
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الرتكية الحالية مبسلمني من والية سالونيك مبوجب معاهدة لوزان )1923(، وهم 

اليوم يكتشفون من جديد ذاكرة أصولهم املتعددة.

املستبدلون املسلمون من والية سالونيك
تبني اإلحصائيات العثامنية يف 1906–1907 أن املسلمني كانوا يشكلون 45 يف 

املائة من مجموع سكان والية سالونيك، و40 يف املائة من سكان سنجاق سالونيك، 

و26 يف املائة من سكان مدينة سالونيك. وكان السكان املسلمون يف هذه املدينة، 

وهي ثالثة مدن اإلمرباطورية العثامنية وأكرثها تنوعا، يتشكلون أساسا من الضباط 

والديبلوماسيني واملوظفني وصغار التجار، يف حني كان معظم السكان املسلمني يف 

بقية الوالية يشتغلون بالزراعة )الزيتون، التبغ، الكروم، األشجار املثمرة...(.

ويف سياق مبادلة السكان التي أقرتها معاهدة لوزان )1923(، اضطر ما بني 200 

و300 ألف مسلم إىل مغادرة بيوتهم وأراضيهم يف والية سالونيك القدمية، وبعض 

املقاطعات الحدودية الغربية التي تشكل حاليا مقدونيا اليونانية وجنوب مقدونيا 

 Macédoine de( البريينية  )مقدونيا  بلغاريا  السابقة وجنوب غرب  اليوغسالفية 

السالونيكيني  املستبدلني  املبادلة  عملية  عىل  املرشفة  الوكالة  ووزعت   .))Pirin

املعروفني بـ»سيالنيكيل« )Selanikli( عرب كامل جهات تركيا، كام انترشوا مببادرة 

منهم خصوصا يف الواليات واملقاطعات التي غادرها املسيحيون اليونانيون يف آسيا 

أضعاف.  ثالثة  أو  بضعفني  منهم  أكرث  وكانوا  أيضا  هم  استبدلوا  والذين  الصغرى، 

واستقبلت منطقة مرمرة )تراقيا الرشقية ومنطقة إسطنبول وبورصة( القسم األكرب 

من السالونيكيني )58 يف املائة(، يف حني توطن 13 يف املائة منهم يف منطقة بحر 

إيجة حول إزمري، و11 يف املائة يف منطقة البحر األسود )حول سامسون(، وانترش 13 

يف املائة منهم يف مناطق األناضول الوسطى والرشقية والجنوبية الرشقية، إذ استقر 

املستبدلون يف املناطق التي كانت تقطنها أعداد كبرية من اليونان قبل 1923.

قبل 1914، رحل 115 ألف مسلم من اليونان، معظمهم من والية سالونيك، ثم 

هاجر 185278 قبيل مبادلة السكان )G. Bayindir, 2013, 59-62(. وقدر عدد 

مسلمي اليونان الذين لجأوا إىل تركيا بني 1914 و1925 بـ 623251 نسمة، نصفهم 

تقريبا من املستبدلني.



317

الواجهة احلدوديةمع البلقان...

اختريت أماكن توطني هؤالء الالجئني واملستبدلني وفق املهن أو األنشطة التي 

واإلسكان  واإلعامر  املبادلة  وكالة  وّطنت  فقد  سالونيك،  والية  يف  ميارسونها  كانوا 

والتجار واملوظفني يف  الحرفيني  )Mübadele Imar ve Iskan Vekaleti( معظم 

املدن وضواحي املدن الكربى، يف حني ُأسكن املزارعون يف القرى الرتكية »األصلية«، 

التي هجرها سكانها  القدمية  اليونانية  القرى  أو يف  السابقني،  الالجئني  أي يف قرى 

املستبدلني  من  كاملة  متكنت جامعات  األخرية  الحالة  ويف  السكان،  مبادلة  ضمن 

فرتة  السابقة  وثقافتهم  الطائفي  عيشهم  بنمط  االحتفاظ  من  القدامى  والالجئني 

طويلة نسبيا، وعىل العكس من ذلك كان االندماج يف املجتمع الرتيك رسيعا بالنسبة 

وثقافتهم  هويتهم  مكونات  أهم  فقدوا  إذ  حرضية  بيئات  يف  استقروا  الذين  إىل 

.)G. Bayindir, 2013, 60( األصلية

هذا ويجب التمييز بني املستبدلني والالجئني الذين وفدوا قبلهم )الحروب البلقانية( 

الذين كانوا موجودين قبل  أو بعدهم، وبني املهاجرين، وبني »السكان األصليني« 

سالونيكية،  هوية  والالجئني  املستبدلني  لدى  وتبلورت  اللجوء.  مواطن  يف  غريهم 

إديسا   ،)Drama( دراما  محليا،  املتجذرة  الهويات  من  وأفضل  أرقى  اعتربت 

الفالشيني   ،)Pomaks( )البوماك  اإلثنية  الهويات  أو   )Serrès( سرييس   ،)Edessa

)Valaques(، والغجر )Gitans(، والوطنيني )Patriotes(، التي عادة ما تتداخل مع 

الهوية السالونيكية أو ببساطة مع هوية املستبدل أو الالجئ)3(.

تفاعلت مع الهوية السالونيكية املشرتكة واملهيمنة مكونات مختلفة من الهويات 

املحلية أو اإلثنية. فهذه الهويات تتكامل فيام بينها وليست حارضة بالرضورة 

إىل  بالنسبة  الهويات  أهمية هذه  فتتفاوت  السالونيكية،  األم«  »الهوية  داخل 

الهوية األم وفق البيئات املحلية واألصول الجغرافية. وعادة ما ترتبط الهويات 

املحلية بنشاط أو مهنة من قبيل زراعة التبغ بالنسبة إىل املستبدلني املتحدرين 

من منطقة دراما؛ أما أولئك اآلتون من إديسا والقضاءات الحدودية القدمية يف 

املسلمني  فإىل جانب  كبري،  لغوي  بتنوع  يتميزون  فكانوا  غرب والية سالونيك 

 )Patriotes( الوطنيون  باليونانية،  ناطقون  بينهم  ُوجد  بالرتكية،  الناطقني 

)البلغار-املقدونيون(،  بالسالفية  وناطقون   ،)Vallahades( فاالهاديس  أو 

وفاالشيون )ناطقون بالرومانية()4(.
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السكان  يتقبله  فلم  املسلمني صعوبات،  املستبدلني  األول من  الجيل  واجه 

لغويا  الجدد  الوافدين  اختالف  أفرز  إذ  األوىل،  السنوات  املحليون، خصوصا يف 

واستعاملهم لهجة تركية مختلفة واتباعهم عادات يومية متميزة ردود فعل من 

طرف املجتمع املستقبل لهم، فسلوك نسائهم كان أكرث انفتاحا وحداثة من نساء 

الثاين  الزيجات تتم داخل الطائفة حتى الجيل  املجتمع املحيل، وكانت معظم 

.)G. Bayindir, 2013, 63-64(

لليسار  يصوتون  وكانوا  التحديثية،  اإلصالحية  السياسات  السالونيكيون  وساند 

أكرث من املواطنني اآلخرين. وكانت أماكن توريث الهوية بالنسبة إليهم املقاهي 

للهوية  املكونة  واإلثنية  املحلية  هوياتهم  باختالف  فقط  الرجال  يرتادها  التي 

يف  نشأت  التي  سالونيكية(  مؤسسة   26( واملؤسسات  والجمعيات،  املشرتكة، 

مرحلة متأخرة )منذ 2000()5(.

التوريث الصعب لذاكرة املستبدلني املسلمني مبوجب معاهدة لوزان
يرجح أن الذاكرة أصبحت تورث بسهولة وعىل نطاق أوسع عن طريق الشبكة 

املعلوماتية بواسطة البوابات ومنصات النقاش وطرح األفكار، وتجمع هذه الوسائط 

أغلبية من الشباب تكون مرجعيتهم إما املدن وإما القرى األصلية وإما املستقبلة، 

بتبادل  املعلوماتية  الشبكة  وتسمح  عموما.  السالونيكيني  وإما  املستبدلني  وإما 

املعلومات وتنظيم اللقاءات.

أما  يناير(.  التذكارية يف فرتة متأخرة جدا )ذكرى 30  التظاهرات  تنظيم  وبدأ 

أسامء املواطن األصلية فتكاد تكون منعدمة ألن الدولة الرتكية فرضت أسامء األماكن 

الرتكية، يف حني تظل الرموز و»األيقونوغرافيا« فقرية أو منعدمة، وهذا فرق واضح 

مع ما نجده لدى يونانيي آسيا الصغرى السيام يونانيي البونط يف موطنهم الجديد 

ببالد اليونان، الذين أسسوا أيقونوغرافيا غنية جدا، وجمعيات عديدة، وتظاهرات 

تذكارية كثرية، وأماكن عدة إلحياء الذاكرة.

لدى  الذاكرة  )Gökçe Bayindir, 2013( ضعف مظاهر  بايندير  ويفرس غوكيس 

السالونيكيني بالضغط الذي مارسته الدولة الرتكية التي انصب اهتاممها حتى فرتة 

متأخرة عىل تدعيم الهوية القومية الرتكية املتجانسة بالرتكيز عىل الجذور األناضولية 
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عىل حساب املايض العثامين الذي ترك جانبا عن قصد. كام ميكن تفسري الفرق بني 

الجديدة  مواطنهم  يف  اليونانيون  الالجئون  ميثلها  التي  الكبرية  بالنسبة  الطائفتني 

مقارنة بالالجئني السالونيكيني يف تركيا، وبالذكريات األكرث دموية )املجازر( لالجئني 

الضحايا من أسالفهم،  الذاكرة تجاه  بواجب  أنفسهم ملزمني  رأوا  الذين  اليونانيني 

فضال عىل أن تجذر اليونانيني يف مواطنهم األصلية بآسيا الصغرى أعرق بكثري)6(.

وتستوقفنا قدرة الهوية السالونيكية يف تركيا عىل التجدد واالستمرار، ونتساءل 

عن حظوظها يف البقاء، فهل يتعلق األمر بجامعة شتات داخلية يف تركيا؟ ولإلجابة 

يونانيي  بوضع  السالونيكيني  وضع  مقارنة  شك  دون  من  يجب  السؤال  هذا  عن 

آسيا الصغرى وكابادوكيا والبونط يف بالد اليونان، فاالقتالع والتجذر يف بيئة جديدة 

الحديث  يجعل  ما  وهذا  جدا.  املختلفة  الظروف  رغم  عىل  الحالتني،  يف  حارضان 

الكبادوكيني، يف  حتى  أو  البونطيني  حالة اليونانيني  يف  الشتات  ظاهرة  عن  ممكنا 

حني ال مجال للحديث عنها بالنسبة إىل املسلمني املستبدلني نظرا إىل الفارق الزمني 

اليونان وتركيا. وقد يكون زْخم املبادالت بني  الهوية يف كل من  بني ظهور مسألة 

الشباب يف الشبكة املعلوماتية محل بحث مستقبيل يخص دميومة وتطور الهوية 

السالونيكية يف تركيا.

وقد درست الباحثة ليزا مومنايور )Lisa Montmayeur, 2013( العالقة بالذاكرة 

غوزليورت  قرية  يف  الـموطنني   )Kozani( كوزاين  من  املسلمني  الالجئني  لدى 

الجامعية والفردية،  )Güzelyurt( )Gelveri( بكابادوكيا، فكأنهم فقدوا ذاكرتهم 

عكس اليونانيني املستبدلني الذين رحلوا من القرية نفسها ووطنوا مبقدونيا اليونانية 

نيا كارفايل )Nea Karvali(. وكان معظم هؤالء الالجئني املسلمني عامال  يف قرية 

وفالحني ميارسون زراعة التبغ، بيد أنهم فشلوا يف محاولتهم نقل هذه الزراعة إىل 

كابادوكيا حيث الظروف الطبيعية غري املالمئة لزراعة التبغ واملناسبة لزراعة الكروم 

التي كان ميارسها اليونانيون املستبدلون. وهذا ما جعل الشباب يهاجرون يف وقت 

مبكر إىل الحوارض الرتكية الكربى أو إىل الخارج )أملانيا وروسيا(، حتى إن عدد سكان 

يعانون  مسنون  ومعظمهم  املستبدلني،  السكان  ثلث  يتعدى  ال  اليوم  غوزليورت 

مياثل  ما  القرية  هذه  يف  يوجد  فال  متدٍن،  التعليمي  ومستواهم  اقتصاديا،  الفقر 

بنى ذاكرة  الذي  الجامعي  نيا كارفايل مبستواه  الذي نجده يف قرية  الثالث  الجيل 
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جامعية. من جانب آخر استقر املسلمون املتحدرون من كوازين يف قرية كان قسم 

اللغوية  بالرفض الختالفاتهم  قابلوهم  الذين  »األصليني«  السكان  من  قاطنيها  من 

)كانوا يتكلمون اليونانية والسالفية-املقدونية( واالجتامعية والثقافية)7(.

أما الالجئون املسلمون الحرض الوافدون من بالد اليونان فقد كان قسم منهم 

ينتمي إىل النخبة العسكرية والبريوقراطية لإلمرباطورية العثامنية، وكانوا متشبعني 

بالثقافة الغربية، وحصلوا عىل مستوى تعليمي عال، ما جعلهم يسهمون يف بناء 

الجمهورية الرتكية الكاملية، وتجندوا من أجل بناء منوذج قومي جديد للمواطنة 

الرتكية ميحو مخلفات الفرتة العثامنية متاما، فلم يكونوا معنيني بالحفاظ عىل ذاكرة 

.)L. Montmayeur, 2013, 104( ماض انقىض

ترتكز الواجهة الحدودية الرتاقية املتوجهة نحو البلقان عىل التواصل بني أوروبا 

وآسيا، وبني البحر املتوسط والبحر األسود، وبني املضائق وبحر مرمرة. ومتثل حارضة 

إسطنبول حجر الزاوية يف هذا التواصل، فموقعها عىل البوسفور يجعل منها تشابكا 

عصبيا رئيسا وواجهة تتصل بواسطتها تركيا بالعامل.

تشابك إسطنبول: مضيق وبرزخ بني أوروبا وآسيا
ويف  مرمرة.  بحر  هو  داخيل  وبحر  متعرجني  طويلني  مبضيقني  هنا  األمر  يتعلق 

الغرب، جهة البحر املتوسط، ميتد مضيق الدردنيل )Çanakkale Bogazi(، أو 

الهيليسبونت )Hellespont(، عىل مسافة 78 كيلومرتا، بني شبه جزيرة غاليبويل 

)Gallipoli( وميسيا )Mysie(، ويرتاوح عرضه بني 1350 مرتا و8275 مرتا. ويف 

كيلومرتا،  ثالثون  البوسفور ممرا ضيقا طوله  األسود، يشكل  البحر  الرشق، جهة 

وهو يرسم منعرجني، وال يتعدى عرضه يف أضيق نقطة 700 مرت، وألنه أضيق من 

الدردنيل فإن البوسفور يسمح بعبور أسهل بني تراقيا وآسيا الصغرى، ما يجعله 

 ،)M. Bazin, J. F. Pérouse, 2004, 312-314( مبنزلة برزخ بني أوروبا وآسيا

ويتخطى البوسفور جرسان ُبنيا يف 1973 و1988، وسيدخل الخدمة جرس ثالث 

)انطلقت األعامل فيه يف العام 2013()8(.

ويف جهة بحر مرمرة، وهو حوض قديم مغمور عىل الساحل األورويب، يوجد 

ما يشبه الخليج العميق )القرن الذهبي أو الخليج )Haliç الذي كان موقعا مثاليا 
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ملدينة بيزنطة يف العصور القدمية منذ األلفية الرابعة قبل امليالد، عندما كان العامل 

قبل  السابع  القرن  ومنذ  إيجة.  ببحر  املحيطة  السواحل  كامل  عىل  ميتد  اليوناين 

امليالد تبوأت بيزنطة مكانة طروادة بسبب انتشار املستوطنات اليونانية يف سواحل 

البيزنطي  العهد  منذ  القسطنطينية  وكانت  األوكسيني(.  )البونط  األسود  البحر 

محور طريق املواصالت البحري املتوسطي الرئيس املمتد من البوسفور السيمري 

)Bosphore cimmérien( )خرسون Kherson( - بني البحر األسود وبحر آزوف 

الربوبونتيد )بحر مرمرة( وجزره دور  )Azov( - إىل مضيق جبل طارق. »ويؤدي 

الهيليسبونت  الحقيقة من مضائق  الذي ميتد يف  املتقدم  الشاسع  إسطنبول  ميناء 

)الدردنيل( إىل البوسفور«. )H Ahrweiler, 1976, 17(. وكانت املحطة البيزنطية 

بآبيدوس )Abydos(، )بالقرب من تشاناكايل Çanakkale( عىل الضفة األناضولية 

ورائه  القسطنطيني ومن  البحر  تتحكم يف مدخل هذا  )الدردنيل(،  للهيليسبونت 

)البونط األوكسيني(، وهو مدخل يخضع مبارشة لسلطة اإلمرباطور  البحر األسود 

.)H Ahrweiler, 1976, 166(

ثالثة  للبوسفور من  الجنويب  املدخل  عند  الواقعة  القسطنطينية  مدينة  تشكلت 

املدينة  وهي  الذهبي،  والقرن  مرمرة  بحر  بني  التاريخية  الجزيرة  شبه  مكونات: 

الضفة  عىل   )Galata-Péra( غاالتا-بريا  هام:  وضاحيتني  ذاتها؛  حد  يف  اإلمرباطورية 

تجار  مبكر  وقت  فيه يف  استقر  الذي  التجاري  الحي  وهو  الذهبي،  للقرن  الشاملية 

 )Scuttari( وسكوتاري  األوروبيون،  والديبلوماسيون  الجنويني،  خاصة  أجانب، 

األرمن  يعيش  كان  حيث  للبوسفور  اآلسيوية  الضفة  عىل   )Üsküdar )أوسكودار 

واملسلمون. بعدها شهدت هذه املكونات توسعا عمرانيا، فامتدت جنوبا ورشقا وغربا، 

وبعد أن كانت املدينة أوروبية باألساس، أصبحت آسيوية أكرث فأكرث حتى أصبحت 

تجمع بني قارتني بفضل إقامة الجسور ونفق تحت البوسفور يف الفرتة املعارصة.

كانت السيطرة عىل املضائق الرابطة بني البحر األسود وبحر إيجة رهانا مهام عرب الزمن 

املتوسط(،  البحر  يف  املوجودة  والقوى  )روسيا  العظمى  القوى  إىل  بالنسبة  الطويل 

خاصة بعد أن ضعفت اإلمرباطورية العثامنية املسيطرة عىل املضائق. وقد تزايد حجم 

الحركة أخريا بعد انهيار االتحاد السوفييتي وفتح الحدود، ففي كل عام تعرب البوسفور 

 .)N. Ressler, 2013, 34-35( نحو 55 ألف باخرة، منها قرابة 10 آالف ناقلة برتول
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بيئة تشهد حركة  الوقت يف  البحري مع مرور  النقل  وتزداد صعوبة وخطورة حركة 

الغرب  يف  للمضيق  موازية  قناة  فتح  أردوغان  حكومة  اقرتحت  وقد  مطردة،  تعمري 

إنشاء  أن مشاريع  يرجح  )Y. Morvan, 2013, 197-198(. كام  كيلومرتا   50 بطول 

خطوط أنابيب لنقل البرتول والغاز بني بحر قزوين وأوروبا تعرب تركيا أو متر بالقرب 

منها ستسمح بتقليص حركة الناقالت عرب املضائق)9(.

التفريغ  حركة  من  األكرب  القسم  وحده  يجمع  الذي  إسطنبول،  ميناء  كان 

والشحن، مقترصا يف البداية عىل ضفتي القرن الذهبي، بيد أنه يتوزع اآلن عىل 

 )Izmit( تسعة مواقع عىل سواحل بحر مرمرة عند منفذ البوسفور، وميتد إىل إزميت

يستقبل  الذي  غربا   )Ambarli( آمباريل  وميناء  برتويل،  ميناء  يوجد  رشقا حيث 

ناقالت الحاويات وبواخر الشحن. ويتلقى ميناء حيدر باشا )Haydarpasa( يف 

الوسط أكرب عدد من الحاويات وحركة املسافرين التي يتقاسمها مع ميناء زيبورت 

ُوضع  وأخريا  السفن.  لبناء  ترسانة  أكرب   )Tuzla( توزال  وتحتضن   .)Zeyport(

مرشوع كبري يهدف إىل تركيز حركة الرحالت البحرية املنظمة يف ميناء قاراكوي 

ساليبازاري )ميناء غاالتا الدويل( )International Galata Port( غري بعيد عن 

.)M. Bazin, J. F. Pérouse, 2004, 321-323( مركز املدينة

من القسطنطينية إىل إسطنبول: العاصمة املتنوعة
كان عدد سكان القسطنطينية قبل أن يفتحها محمد الثاين يف العام 1453 يرتاوح بني 40 

ألف نسمة و60 ألفا، وتراجع هذا العدد إىل النصف بعد املجازر التي تعرض لها قسم 

ل واسُتعبد قسم آخر. بعدها اتبع السلطان، الذي كان  من السكان بعد الفتح، فيام ُرحِّ

منهجية،  إعامر  منذ 1458، سياسة  إسطنبول  باسم  له  املدينة عاصمة  اتخاذ  يرغب يف 

البيزنطية الفرتة  إىل  يعود  والذي  املبادالت  واملنفتح عىل  املتنوع  طابعها   فحافظ عىل 

الضفة  الجنويني يف حي غاالتا-بريا يف  )R. Mantran, 1996, 196-204(، وأقر وجود 

الشاملية للقرن الذهبي. ويف هذا املسعى أمر السلطان القضاة يف الواليات برتحيل حرفيني 

وتجار وأفراد من كل الطبقات االجتامعية إىل إسطنبول)10(. ويف ظرف خمسة وعرشين 

الذين أصبح املسلمون يشكلون أغلبيتهم، فبلغ  العاصمة الجديدة  عاما تضاعف سكان 

عددهم يف إحصاء العام 1478 بني 65 ألف نسمة و80 ألفا، يف حني كان عدد اليونانيني 
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يرتاوح بني 12600 و15700 نسمة، واليهود بني 6600 و8200 نسمة، والالتني بني 1300 

.)207-R. Mantran, 1996, 206( و1650، غري أن املسلمني كانوا أقلية يف غاالتا-بريا

ومنذ عهد سليامن األول حتى بداية القرن السابع عرش شيدت يف إسطنبول، 

الفضل يف تصميم  التي يعود  الدينية  املباين  التي كانت تضم 500 مسجد، أجمل 

القلب  العثامنية  العاصمة  )1489–1588(. وأصبحت  املهندس سنان  إىل  معظمها 

السيايس واالقتصادي والديني للعامل اإلسالمي. وبادر السالطني إىل تعمري عاصمتهم 

بقرارات فوقية، فاستقدموا الحرفيني والفنانني من تربيز ثم من دمشق والقاهرة، 

من   )Reconquista( املسيحي  االسرتجاع  حركة  طردتهم  الذين  والعرب  واليهود 

أوروبا  ويهود  العربية  البالد  ومسلمو  البلقان  مسيحيو  املدينة  قصد  كام  إسبانيا. 

اليد  البناء واالستفادة من الطلب املتزايد عىل  الوسطى وإيطاليا، للعمل يف ورش 

العاملة يف الورش والرتسانات التابعة للدولة.

ونحو العام 1550 بلغ عدد سكان املدينة قرابة 500 ألف نسمة، وبحلول العام 1635 

 R. Mantran,( املنتظمة حول مسجٍد 292 حيا )mahalle كان عدد األحياء )املحالت

229-226 ,1996(. وكان لغري املسلمني أحياء )محالت( خاصة بهم تنتظم حول كنيسة 

اليونانيني، واألرمن،  العام 1592 ُصنِّف غري املسلمني إىل ست طوائف:  أو كنيس. ويف 

واليهود، والقارامنيل )اليونانيني الناطقون بالرتكية(، واليونانيني واإلفرنج القاطنني يف حي 

غاالتا؛ فضال عن وجود جامعات مسلمة أو مسيحية من املرصيني والسوريني والعراقيني 

واأللبان والرصب والفالشيني والجورجيني والغجر)11(.

األقليات  أصبحت  عرش،  الثامن  القرن  وبخاصة  عرش،  السابع  القرن  ويف 

الغربيني  بني  االقتصادي  الوسيط  بدور  فأكرث  أكرث  تضطلع  سياسيا  املتحفظة 

والحكومة العثامنية، وأبدت انفتاحا كبريا عىل العامل الخارجي. وكان اليونانيون 

املتحدرون من أرس ُنقلت من األقاليم إىل إسطنبول بعد 1453 إلحياء العاصمة، 

دكاكني  أصحاب  وكانوا  البوسفور،  وقرى  املدينة  أحياء  بعض  يف  يسكنون 

ووسطاء تجاريني، بيد أن أهم أنشطتهم كانت مرتبطة بالبحر. وكان الفناريون 

حول  يسكنون  البيزنطية  األرستقراطية  األرس  من  املتحدرون   )Phanariotes(

الذهبي، وارتقى  القرن  السكني املطل عىل  الفنار  اليونانية يف حي  البطريركية 

بعضهم إىل وظائف مهمة إىل جانب السلطان )ترجامن القرص الكبري، وترجامن 
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األسطول الكبري(. كام كان اليونانيون ميارسون احتكارا شبه تام للتجارة البحرية 

املتعلقة بالقمح املستورد من مرص وروسيا. أما األرمن، الذين كانوا أقل عددا 

من اليونانيني، فقد كانوا يعيشون يف عدة أحياء عىل ساحل بحر مرمرة والقرن 

الذهبي وبعض قرى البوسفور وأوسكودار )سكوتاري()12(.

القرن  نهاية  يف  أوروبا  ووسط  وإيطاليا  اإليبريية  الجزيرة  شبه  من  اليهود  وقِدم 

الخامس عرش والنصف األول من القرن السادس عرش. ورسعان ما أصبحوا وسطاء بني 

الدولة العثامنية والتجار األجانب. وحصل أصحاب البنوك املرانيون )يهود شبه الجزيرة 

اليهود نشيطني جدا يف  اليهود عىل وضع مميز يف إسطنبول. وكان  اإليبريية( واألطباء 

مجاالت التجارة، واملجوهرات، وصناعة القطع الذهبية، والحيل، وصناعة ورق الربشامن، 

 )Livourne( ليفورن تجارية وثيقة مع  والنخاسة... وربطوا عالقات  الحانات،  وتسيري 

سباتاي  حركة  نشاط  أن  غري  املتوسط.  يف  اليهودية  التجارة  مراكز  أهم  أحد  بإيطاليا، 

الذين  )اليهود   )Dönme( الدومنة  نحلة  عنها  انبثقت  التي   )Sabbataï Sevi( سيفي 

اعتنقوا اإلسالم مع احتفاظهم ببعض املعتقدات واملامرسات اليهودية(، جعل الحكومة 

من صالحياتهم  جزءا  لذلك  تبعا  فقدوا  الذين  اليهود  إىل  الريبة  بعني  تنظر  العثامنية 

.)R. Mantran, 1996, 273-274( ملصلحة األقليات األخرى اليونانية واألرمينية

ويف أثناء ذلك تراجع دور املستوطنات اإليطالية القدمية، خاصة الجنوية منها، 

يف حني حافظت البندقية عىل بعض التأثري لدى السلطات العثامنية التي ربطتها بها 

عالقات منذ زمن طويل. ويف القرن الثامن عرش تدعم الوجود الغريب والنمساوي-

مثل  أخرى  دول  لتجار  منحت  جديدة  تجارية  بامتيازات  وبريا  غاالتا  يف  املجري 

النمساويني وأفراد رابطة الهانسا واإلسكندنافيني.

وخالل القرن التاسع عرش وحتى العام 1923 دخل املجتمع العثامين يف أزمة 

وظهرت عليه بوادر التفكك ووقع شيئا فشيئا تحت الوصاية. ومل تنجح سياسات 

الوضع.  تقويم  يف   )Tanzîmât(  )1839–1808 )التنظيامت:  والتحديث  اإلصالح 

وتزايد عدد املقيمني الغربيني، مام رسخ الطابع املتنوع للقسطنطينية، فقد أظهر 

إحصاء 1886 أنه من بني سكان إسطنبول البالغ عددهم 873 ألف نسمة كان: 44 

األرمن، و5.1 يف  املائة من  يونانيني، و17.1 يف  املائة  املائة مسلمني، و17.5 يف  يف 

املائة يهودا، و15.3 يف املائة أجانب يتحدرون من بلدان أوروبا الغربية والوسطى 
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توافد  بدأ   1878–1876 ومنذ  السفارات.  حامية  تحت  مسلمني  غري  عثامنيني  أو 

مهاجرين أتراك ومسلمني )muhacir( ُطردوا من البلقان والقوقاز والقرم وكريت 

كانت  الذين  االقتصاد  مجال  يف  بقوة  الحارضون  اليونانيون  أما  الحروب.  بسبب 

تعاظم  بسبب  السيايس  تأثريهم  تراجع  فقد  باألجانب،  وثيقة  عالقات  تربطهم 

مسيحيني  بني  دينيا  املقسمني  األرمن،  دور  وتزايد  بأثينا.  اليوناين  القومي  الشعور 

األمور  يف  مبارشة  غري  وبصفة  املالية  الشؤون  يف  وبروتستانت،  وكاثوليك  رسوليني 

األمم  تجار  مع  وطيدة  بعالقات  األرمن  ارتبط  اليونانيني،  مثل  ومثلهم  السياسية، 

.)R. Mantran, 1996, 299-302( األوروبية، ومنا شعورهم القومي بالتدريج

كان معظم الغربيني والرشقيني )Levantins(، وهم املتحدرون من أرس غربية 

استقرت منذ أجيال يف إسطنبول واختلطت باألوساط اليونانية واألرمينية، يقطنون 

الشامل،  باتجاه   )Taksim( تقسيم  وراء  توسعت  التي  األحياء  ويف  غاالتا-بريا  حي 

حيث مل تكن نسبة السكان املسلمني تتعدى 21 يف املائة. وعىل العكس من ذلك 

كان عدد الغربيني والرشقيني قليال يف الجهة األخرى من القرن الذهبي حيث كان 

املسلمون يشكلون األغلبية )55 يف املائة(. ويف العام 1871 كانت إسطنبول تضم 284 

محلة )حيا( مسلمة، و24 يونانية، و14 أرمينية، و9 يهودية، وانتقل مركز املدينة إىل 

الضفة الشاملية للقرن الذهبي باتجاه املدينة الجنوية القدمية وبالتحديد إىل منطقة 

.)Galata-Bechiktach( )R. Mantran, 1996, 303-304( غاالتا-بشيكتاش

تراجع التنوع اإلسطنبويل )1919–1980(
كان من نتائج الحرب العاملية األوىل وانهيار اإلمرباطورية العثامنية توقف منو 

حارضة إسطنبول مؤقتا، خاصة بعد نقل العاصمة الرتكية إىل أنقرة. ويف العام 1923 

تراجع عدد السكان الذين أصبح معظمهم من األتراك إىل 720 ألف نسمة بعد أن 

بلغ مليون نسمة قبل الحرب. ويف إحصاء 1932 كان األتراك يشكلون 64 يف املائة 

املدينة  املائة، مام يؤكد أن  املائة، واألجانب 10 يف  السكان، واألقليات 26 يف  من 

حافظت عىل قدر من التنوع عىل رغم تراجعه. وبعد 1950 شجع النمو االقتصادي 

بها  ظهرت  التي  إسطنبول  وخاصة  املدن،  باتجاه  األناضولية  األرياف  من  الهجرة 

.)ghèdjèkondu( )R. Mantran, 1996, 320( األحياء القصديرية
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يف سبتمرب 1955، ويف سياق مواجهات عنيفة بني اليونانيني واألتراك بقربص، شهدت 

إسطنبول مظاهرات عنيفة معادية لليونانيني، وتحولت إىل مجزرة تدخلت قوات األمن 

متأخرة لوضع حد لها )انظر الفصل 8(. ويف مدينة كان عدد سكانها 5 ماليني يف العام 

األقليات:  فيها حجم  تقلص  التي  املدينة  ترتيك  األناضوليني  الريفيني  توافد  1980، رّسع 

50 ألف أرميني، و18 ألف يهودي نشيطني جدا يف مجال التجارة، وبني 4 آالف و5 آالف 

يوناين كانت بطريركيتهم التي ظلت قامئة يف املدينة مهددة مبظاهرات القوميني املتطرفني. 

 R.( فلم يعد تنوع إسطنبول واقعا دميوغرافيا بل مرجعية تاريخية ظلت رمزيتها حارضة

.)Mantran, 1996, 332-335

ومركزية  موحدة  دولة  إدارة  وظائف  كل  من  ُجرِّدت  إسطنبول  كانت  وإن 

)أجهزة الحكومة والربملان، واملمثليات الديبلوماسية األجنبية، وهيئة أركان الجيش، 

ومقرات املؤسسات االقتصادية التابعة للدولة، واملؤسسات الثقافية الوطنية( التي 

ُحوِّلت إىل أنقرة، فقد حافظت عىل دورها الريادي يف االقتصاد والفكر: ففيها أول 

ميناء وأول مركز تجاري يف البالد، وأول مركز صناعي، وأول مدينة جامعية، وترتكز 

فيها معظم املقرات االجتامعية للرشكات الخاصة والقسم األكرب من القطاع الثقايف 

.)M. Bazin, 1997, 8( )الخاص )دور النرش، واملرسح، والكتاب والفنانون

تريك  ماليني  أربعة  من  واملكونة  الخارج  يف  املنترشة  الجالية  عىل  إسطنبول  وتنفتح 

وآسيا  القوقاز  اإلسالمية يف  والبالد  األوسط  الرشق  إىل  وأيضا  الغربية  أوروبا  إىل  هاجروا 

الوسطى للعمل يف حقيل االقتصاد والثقافة )M. Bazin, 1997, 15(. هذا ومل يطور ميناء 

إسطنبول، واملدينة عىل العموم، بشكل كبري العالقات التجارية والدميوغرافية مع منطقة 

البحر املتوسط جنوب األناضول، وحتى مع منطقة بحر إيجة القريبة جدا، فيام املواصالت 

وعىل العكس من ذلك تطورت العالقات فيها بشكل كبري مع البحر األسود واملناطق املطلة 

عليه. وتأيت األغلبية الساحقة من املهاجرين إىل إسطنبول من الساحل البونطي واألناضول 

األوسط والرشقي وهناك قليل جدا يأيت من سواحل بحر إيجة واملتوسط.

من  التشكل،  طريق  يف  أورو-آسيوية  كربى  حارضة  اليوم  إسطنبول  تعترب 

مهام  جيو-اسرتاتيجيا  موقعا  تحتل  فهي   ،)Izmit( إزميت  إىل   )Silivri( سيليفري 

والجوي  البحري  والنقل  الرسيعة  الطرق  وتربطها شبكات  وعبور،  تواصل  كمجال 

باستمرار بالجزء األكرب من املجال الرتيك وبالخارج القريب والبعيد، وتتزايد كثافة 
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قطب املواصالت هذا باستمرار، ويحتل طريق البوسفور البحري الدويل مكانة مهمة 

تدعمت منذ تفكك االتحاد السوفييتي.

وباعتبارها العاصمة القدمية إلمرباطورية متعددة القوميات والديانات والثقافات، ورثت 

إسطنبول تراثا معامريا وأثريا غنيا جدا مبكوناته الرومانية والبيزنطية والعثامنية. كام 

اليوم مقر  كانت إسطنبول من 1517 إىل 1924 مقرا للخالفة اإلسالمية، والتزال حتى 

البطريركية املسكونية اليونانية األرثوذكسية)13(. وكانت محطة عبور للسكان األجانب 

الذين كان كثريون منهم يختارون اإلقامة فيها بصفة دامئة، فقد قصدها البوسنيون كام 

يف فرتة الحروب البلقانية )1912–1913(، واإليرانيون األذريون، وأخريا األوروبيون وكان 

أكرثهم من األملان، إضافة إىل جامعات سكانية فقرية قدمت أخريا  من آسيا وأفريقيا 

واتخذت من إسطنبول محطة يف طريق هجرتها إىل أوروبا.

تنوع إسطنبول املتجدد
تشهد إسطنبول ظهور »تنوع« آخر مختلف عن تنوع العهد العثامين الذي ترك 

آثارا كثرية يف العامرة واللغات واملوسيقى. فإسطنبول تستقطب حركة تنقل أربعة 

ماليني من »أتراك الخارج« داخل مجال الهجرة الشاسع الذي يربط تركيا بأوروبا 

الغربية، من إيطاليا إىل السويد مرورا بأملانيا. كام تؤوي إسطنبول أكرب طائفة كردية 

وهي عاصمة اإلنتاج الثقايف والفكري الكردي.

ارتدت  ألنها  به  تعتز  ال  الذي  املتنوع  طابعها  فشيئا  شيئا  املدينة  وتسرتجع 

التي تخىش  املعتدلة  اإلسالمية  والربجوازية  الجديدة  العثامنية  األيديولوجية  ثوب 

اآلخر وترتدد يف قبول أساليب العيش األجنبية. »فاإلسطنبوليون تختلط لديهم روح 

العصبة املحلية وظواهر أكرث عاملية مثل العنرصية وكره األجانب، فهم ينفرون من 

اليهود واملسيحيني واألرمن واليونانيني والعامل املهاجرين األفارقة والسياح العرب«. 

.)K. Öktem, 2009, 22-23(

تسارع منو إسطنبول منذ مثانينيات القرن العرشين عندما تأكدت وظائفها 

ذات املستوى الدويل عىل حساب القاهرة وطهران، وهام الحارضتان الكربيان 

األخريان يف الرشق األوسط. وتستند هذه الوظائف إىل دور ريادي وطني يف كل 

املجاالت باستثناء السياسة، فقد تركزت فيها املقرات االجتامعية لكربى الرشكات 
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القابضة الرتكية وأكرث من نصف املقرات االجتامعية للرشكات ذات رأس املال 

كلها.  البالد  عىل  مهيمنا  ماليا  مركزا  بوصفها  دورها  وتدعم  تركيا،  يف  األجنبي 

العام  يف  تنتج  كانت  فقد  تركيا،  يف  اقتصادي  قطب  أهم  إسطنبول  وأصبحت 

2006: 27.5 يف املائة من إجاميل القيمة املضافة برتكيا )28.4 يف املائة يف قطاع 

الصناعة و31.1 يف املائة يف قطاع الخدمات(، وهي أول ميناء تجاري يف البالد، 

بأسواقها  تجاري  مركز  أول  أنها  كام  وإسطنبول  البرتويل،  إزميت  ميناء  يكمله 

املراكز  40 من هذه  نحو  )أقيم   )malls( الكبرية  التجارية  ومراكزها  الضخمة 

التجارية املغلقة بني 1988 و2007، وهي موزعة عرب أحياء املدينة(. كام ترتكز 

يف إسطنبول تجارة الجملة التي توزع املنتجات املستوردة عرب كامل البالد.

النقل  وسائل  تعدد  بفضل  إلسطنبول  االستثنائية  القطبية  تدعمت  وقد 

املتوافرة فيها: امليناء، والسكك الحديد، وشبكة الطرق الرسيعة، والنقل الجوي 

)مطارين دوليني(. كام أنشئت يف إسطنبول أول بورصة مالية يف الرشق األوسط 

يف العام 1985، عىل رغم أنها تظل متواضعة عامليا )0.41 يف املائة من الرسملة 

العاملية(. وتوجد يف إسطنبول منظامت دولية ذات إشعاع جهوي: منظمة تعاون 

بالرتكية  الناطقة  البلدان املستقلة  البحر األسود، ومجموعة  الدول املطلة عىل 

الجامعية  العاصمة  إسطنبول مكانة  تبوأت  )T6(. وأخريا  بـ »ت 6«  املعروفة 

الفكري  والقطب  عسكرية(  مدارس  ثالث  إىل  إضافة  جامعة   22( بامتياز 

وتعددت   .2010 العام  يف  األوروبية  للثقافة  عاصمة  واختريت  للبالد،  والفني 

يجعل  ما  الدولية،  واملعارض  التظاهرات  باستقبال  تسمح  التي  املنشآت  فيها 

من حارضة إسطنبول قطبا جاذبا للمؤمترات يف مختلف امليادين، وكذلك الشأن 

بالنسبة إىل الحاضنات التكنولوجية.

وعىل رغم كل ذلك فإن إسطنبول العاصمة االقتصادية الرتكية بتنوعها الجديد مل َترَق 

بعد إىل مستوى »املدينة العاملية الشاملة« )ville globale( أو حتى إىل مستوى القطب 

 .)M. Bazin, St. de Tapia, 2012, , 210-214( دوليا  والتأثري  اإلشعاع  عىل  القادر 

وإسطنبول باعتبارها بوابة البالد، والقطب السياحي والثقايف الرئيس يف تركيا وحتى يف 

الرشق األوسط، التزال يف مرتبة مركز يف أطراف أوروبا، فهي تشابك عصبي يربط تركيا 

بأوروبا وببقية العامل.
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إسطنبول الكربى: توسع الحارضة الكربى باتجاه الشامل
بني العامني 1975 و2010 تضاعفت مساحة املجال الحرضي ملدينة إسطنبول ثالث 

 .)TerraSAR-X( )Ç. Yurtseven, 2014( مرات، كام يتضح من صور القمر االصطناعي

املجال  انتشار  إعادة  العام 2030 إىل  الكربى املربمجة حتى  املشاريع  وينتظر أن تؤدي 

الحرضي إلسطنبول باتجاه الشامل: بناء جرس ثالث عىل البوسفور )يافوز سطان سليم( 

كجزء من طريق رسيع جديد طوله 260 كيلومرتا يربط تراقيا باألناضول؛ وبناء مطار دويل 

ثالث يف دائرة آرنافوتكوي )Arnavutköy( )150 مليون مسافر بدءا من العام 2018(؛ 

من  االنتهاء  )ينتظر  باالختناق  املهدد  البوسفور  غرب  املوازية  إسطنبول  قناة  ومرشوع 

.)14()Y. Morvan, 2013, 199-201( )حفر القناة يف العام 2023 عىل طول 50 كيلومرتا

وقد ُوضع حجر أساس الجرس الثالث يف شهر مايو 2013)٭(. هذا ونشأت حركة 

تضم مواطنني معارضني للمرشوع ُعرفت بـ»أرضية املقاومة من أجل الحياة عوض 

الجرس الثالث« غري أنها مل تنجح يف عرقلة املرشوع.

ويف جنوب البوسفور انتهت يف 2014 أشغال نفق مرمرة )Marmaray( الذي 

يضم خط سكة حديد )مرتو( وطريقا رسيعا. ويرجح أن تقام يف املستقبل جسور 

جديدة عىل البوسفور ملواكبة التطور العمراين لحارضة إسطنبول الكربى التي يريد 

بني   )hub( رئيسة  تقاطع  نقطة  جعلها   )AKP( الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 

القارتني، ومدينة عاملية شاملة، باالرتكاز عىل النمو االقتصادي أكرث منه عىل العدالة 

.)Y. Morvan, 2013, 197-204( االجتامعية واملجالية

خالصة: تراقيا منطقة الواجهة الحدودية أو الحدود مع أوروبا؟
تقع يف الشامل الغريب واجهة حدودية بني تركيا ودولتني قوميتني بلقانيتني 

)اليونان وبلغاريا( تنتميان إىل االتحاد األورويب، وتتمثل يف تراقيا التي كانت عرب 

الزمن الطويل الجهة الرشقية للبلقان املتميزة بتعدد اإلثنيات. فبعد أن تحول 

مقاطعاتهم  إحدى  الرومان  منه  اليونانية، جعل  الثقافة  إىل  جزئيا  املجال  هذا 

الحوض  يف  واستقروا  امليالدي،  السادس  القرن  من  ابتداء  البلغار  بها  التي حل 

)٭( دخل الجرس الخدمة يف العام 2016 كام سبقت اإلشارة. ]املرتجم[.
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األعىل لنهر ماريتسا يف القرن التاسع. ويف سياق الفتوحات العثامنية منذ النصف 

الثاين من القرن الثالث عرش وحتى القرن الثامن عرش استقر يف املنطقة سكان 

مسلمون ناطقون بالرتكية، وهيمن العثامنيون عىل تراقيا حتى الحروب البلقانية 

)1912–1913(. وهذا ما غريَّ يف العمق التشكيلة اإلثنية ملنطقة كان يغلب عليها 

تعايش  تراقيا  فشهدت  األرثوذكسية.  وكنيستهم  اليونانيون  البيزنطي  العهد  يف 

أو تصادم ثالث جامعات إثنية أو قومية كربى: اليونانيون أو الروم )Romioi(؛ 

وميثود  سرييل  يد  عىل  التاسع  القرن  يف  املسيحية  اعتنقوا  الذين  والبلغار 

بطريرك  عليها  يرشف  التي  األرثوذكسية  »امللة«  من  جزءا  طويال  وقتا  وكانوا 

القسطنطينية املسكوين؛ واألتراك املسلمون العثامنيون الذين حّولوا إىل اإلسالم 

قسام من البلغار واليونان، وجعلوا من أندرينوبل )أدرنة( عاصمة لهم يف 1365 

قبل فتح القسطنطينية يف العام 1453.

مل تتوحد تراقيا إال مرة واحدة وفرتًة قصريًة عىل يد البلغار نهاية العام 1912 

يف أثناء الحروب البلقانية. واحتل اليونان تراقيا الرشقية بعد الحرب العاملية األوىل 

)1920–1922( بيد أنهم اضطروا إىل االنسحاب منها بعد هزميتهم يف الحرب اليونانية-

مت تراقيا نهائيا بني اليونان وبلغاريا وتركيا، وتغريت الرتكيبة السكانية  الرتكية. فُقسِّ

لرتاقيا الرشقية الرتكية إىل حد كبري يف أثناء الحرب العاملية األوىل وحتى نهاية الحرب 

اليونانية-الرتكية )1922(، ففقدت أقلياتها املسيحية البلغارية واليونانية واألرمينية 

والقسم األكرب من أقليتها اليهودية. أما تراقيا البلغارية وتراقيا اليونانية فقد حافظتا 

عىل أقليات مسلمة مهمة ناطقة بالرتكية أو البلغارية )البوماك(، ويعيش يف تراقيا 

 )Kurdzhali( البلغارية نحو 400 ألف مسلم ناطقني بالرتكية يف منطقة كوردزهايل

وأكرث من 250 ألفا من البوماك يف منطقة بريين )Pirin(؛ ويوجد يف تراقيا اليونانية 

125 ألف مسلم ناطقون بالرتكية مع أقلية صغرية من البوماك. أما يف الجانب الرتيك 

فقد اعرتفت معاهدة لوزان )1923( باألقلية اليونانية األرثوذكسية يف إسطنبول التي 

مافتئ عدد أفرادها يتناقص حتى اآلن.

وعند مدخيل مضيق الدردنيل حصلت تركيا مبوجب معاهدة لوزان عىل جزيريت 

)بوزجادا   )Tenedos( وتينيدوس   )Gökçeada )غوكسيادا   )Imvros( إميفروس 

Bozcaada(، مام يجعلها حامية للمضائق، وكان رشط حصول تركيا عىل الجزيرتني 
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املبادلة  من  إسطنبول،  مثل سكان  اسُتثنوا،  الذين  اليونانيني  سكانهام  اإلبقاء عىل 

اإلجبارية للسكان بني اليونان وتركيا، ويف املقابل احتفظت اليونان بأقليتها املسلمة 

يف تراقيا الغربية، غري أن الجزيرتني فقدتا جزءا كبريا من سكانهام اليونانيني عقب 

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الرتكية بعد 1964 فتقلص عدد السكان اليونانيني 

العام 2003، ويف  العام 1920 إىل 370 يف  يف إميفروس من نحو 9 آالف نسمة يف 

تينيدوس من 6420 نسمة إىل 30 شخصا يف الفرتة نفسها )انظر الفصل 8(.

كانت تراقيا البيزنطية، ثم العثامنية، منطقة متعددة اإلثنيات مبراكزها العمرانية 

التجارية املتنوعة، وأهمها القسطنطينية/إسطنبول وأندرينوبل/أدرنة اللتان تؤديان 

دور الواجهتني والتشابكني العصبيني مع الجزء البلقاين من اإلمرباطورية ومن ورائه 

أجزاؤها الواقعة يف أوروبا الوسطى والرشقية، باتجاه إمرباطوريات أخرى: الروسية 

والنمساوية-املجرية وحتى الجرمانية.

وسبَّب قيام الدول القومية الثالث يف فرتات متعاقبة: اليونان )1829(، وبلغاريا 

)1885(، وتركيا )1920( انشطار املجال الرتاقي وتجزئته إىل ثالثة أقسام، مام أدى 

إىل تراجع دوره كواجهة حدودية وتشابك عصبي. وتعترب تراقيا الرشقية الرتكية اليوم 

منطقة حدودية محمية محصنة تم ترتيكها متاما لتحمي إسطنبول واألناضول ضد 

البلقانيني، كام  الجريان  قد تصدر عن  التي  التوسع  كل تدخل محتمل ومحاوالت 

أنها تحولت إىل رأس جرس للتأثري الرتيك يف البلقان وفقدت صفة التشابك املتصل 

بأوروبا. وتتجه الحدود مع االتحاد األورويب إىل أن تكون شيئا فشيئا حدودا دفاعية 

يف وجه وصول املهاجرين غري الرشعيني واملتخفني. بيد أن فضاء الهجرة الرتيك باتجاه 

العرشين وتجذر  القرن  اتسع كثريا منذ ستينيات  الذي  والغربية،  الوسطى  أوروبا 

باعتبارها  إسطنبول  وظيفة  فأكرث  أكرث  يدعم  الكربى،  إسطنبول  لحارضة  كامتداد 

تشابكا عصبيا يف عرص العوملة.
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الوحدة القدمية للمجال اإليوين

ظل أرخبيل بحر إيجة الرشقي من العصور 

كبري  حد  إىل  متصال   1923 العام  إىل  القدمية 

املدن  أهم  وكانت  الصغرى.  آسيا  بسواحل 

واألديرة  البيزنطية  والقالع  واملوانئ  القدمية 

العثامنية  اإلدارية  والعواصم  اإلمرباطورية 

وكانت  لألناضول،  مقابلة  األرخبيل  يف  القدمية 

مـصدر  األزمنة  عرب  الصغرى  آسيا  سواحل 

 )Éphèse( تـموين للجزر. وكان ميناءا أفسس

وإزمري نهاية الطرق الربية الواصلة بني بحر إيجة 

ميداس  ر  ُيصدِّ كان  فمنهام  األناضول.  ودواخل 

)Midas( ملك فريجيا )Phrygie( الرثي )نهاية 

القرن الثامن إىل 676 ق. م( كميات كبرية من 

الواجهــة احلدودية مع أرخبيل 
إيجة واملتوسط

»اضطلعت حارضة إزمري املدينة-امليناء 
عصبيا  تشابكا  كانت  التي  املتنوعة، 
حقيقيا عىل شاكلة إسطنبول، بوظيفة 
واألرخبيل  الصغرى  آسيا  بني  الواجهة 

اإليجي ومن ورائه املتوسط وأوروبا«

13
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ر كميات  الحديد والربونز إىل املدن اليونانية يف العصور الغابرة، ومنهام كانت ُتَصدَّ

كبرية من الحبوب وحموالت الخروب وعرق السوس والصوف الجيد والجلود التي 

 )Carie( تنتجها مراعي األناضول الشاسعة، وإليهام كانت تصل الخيول من كاريا

بأمثان  لبيعهم  املختلفة  الداخلية  املناطق  من  العبيد  وُيجَلب  وأرمينيا،  وفريجيا 

.)Chios( بخسة من طرف تجار إريرتيا وشيوس

ويف موانئ آسيا الصغرى كانت تلتقي القوافل املحملة بالبضائع القيمة: منسوجات 

الفريجيني التي كان يقبل عليها أرستقراطيو بحر إيجة يف العصور األوىل، وقطع النحاس، 

بافالغونيا  وزعفران  الرومانية،  اإلمرباطورية  أسواق  يف  كثريا  املطلوبة  الهند  وتوابل 

)Paphlagonie( الذي كان يوزن بالذهب، وخزف نيقية )Nicée(، وقطع خزف بغداد، 

الثمينة،  والهور  الكشمري  وأصواف  كابادوكيا،  من  واملجلوبة  بالبخار  املطهوة  واللحوم 

والزرايب  الكرمية،  واألحجار  واملرجان،  بورصة،  ومخمل  وحرير  القطنية،  واملنسوجات 

املصنوعة يف ورش قيرصية والتي أُعِجب بها ماركو بولو عند مروره بالهضبة األناضولية، 

واملنسوجات الثمينة املصنوعة عىل الطريقة الدمشقية.

كان ذلك هو األفق الداخيل لجزر األرخبيل يف الزمن الطويل وحتى 1912–

1913، حيث ُترْبم الصفقات التجارية، ويشحن ربابنة السفن حموالتهم، ويتوافد 

الفالحون  ميتلكها  والتي  خصوبة  األرايض  أكرث  وحيث  العمل،  عن  بحثا  الشباب 

التي ميتلكها سكان ساموس  املاشية  ترعى قطعان  كانت  األرايض، وحيث  ومالك 

خريات  تأيت  حيث  ومن   ،)Mytilène( ميتيلني  سكان  زياتني  وحيث   ،)Samos(

العابرة  واملالحة  العبور  تجارة  من  ثروات  جمعوا  الذين   )Chiotes( الشيوسيني 

.)M. Koromila, Th. Kontaras, 1997, 21-36( للبحار

وبعد أن ُضمت الجزر للدولة اليونانية يف أعقاب الحروب البلقانية، انغلق 

عدة رشكات،  وأفلست  معتربة،  موارد  وفقدت  التجارة،  وتقهقرت  األفق،  هذا 

انقطع  سنوات  عرش  وبعد  الشباب.  وهاجر  إقليميا،  منحى  الحياة  واتخذت 

نحو  املتجهة  مبقدمتها  تائهة  نفسها  املسكينة  الجزر  ووجدت  الرسي،  الحبل 

اإليجي  الفضاء  هذا  يصاب  أن  وقبل  لها.  مقابلة  مقفرة  لقارة  الفارغ  األفق 

الرشقي باالنفصام، مرت عليه ثالثة آالف سنة من وحدة مل تنقطع بني مجال 

الجزر واملجال القاري، ألن بحر إيجة كان عامل وحدة إيونيا )Ionie(، وكانت 
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املسافات يف البحر أقرص وأسهل مقارنة بالرب، يتنقل الرجال عربها مثل الطيور 

.)M. Koromila, Th. Kontaras, 1997, 37-38( البحرية

انفصمت وحدة هذا املجال اإليوين التي استمرت عرب الزمن الطويل، عدة مرات 

بفعل الرصاعات بني البيزنطيني، والجنويني، واألتراك السالجقة ثم العثامنيني، خالل 

فرتة انتقالية طويلة امتدت من القرن الثالث عرش إىل القرن السادس عرش. فكان 

أقفر  التي   )Érythrée( إريرتيا الفضاء منطقة حدودية، وخاصة شبه جزيرة  هذا 

 )Chio( ساحلها من معظم سكانه بسبب غارات القراصنة، وتحولت جزيرة شيو

مؤقتا إىل قلعة كاثوليكية للجنويني والصليبيني، يف حني كانت القارة خاضعة لإلمارات 

الرتكية اإلسالمية املجاورة، فكان مضيق »شيو« فاصال وليس جامعا، بيد أن إحياء 

الجنويني  من  شيو  جزيرة  أعادوا  الذين  العثامنيني  طرف  من  اإلمرباطوري  النظام 

يف العام 1566، بعث مجددا حركة التنقل املستمرة بني الضفتني، فأصبح النصف 

الغريب من شبه الجزيرة ملحقا بشيو، يف حني دخل النصف الرشقي يف دائرة نفوذ 

.)M. Koromila, Th. Kontaras, 1997, 47-50( إزمري

بحر إيجة: بحرية عثامنية
بسط العثامنيون سلطتهم فرتة طويلة عىل أرخبيل بحر إيجة منذ منتصف القرن 

السادس عرش، وظل بحرية عثامنية حتى حرب االستقالل اليونانية )1821 – 1829(. 

ومل يهدد استمرارية الحكم العثامين وجود أسطول البندقية أو التدخالت الروسية يف 

القرن الثامن عرش. وكانت مجتمعات الجزر يف الوقت نفسه كيانات معزولة ومدمجة 

يف شبكات العالقات غري الرسمية بينها وبني السواحل القارية املجاورة.

فقد ارتبطت جزر بحر إيجة الرشقي بصالت وثيقة مع سواحل آسيا الصغرى املقابلة لها 

التي مل تكن تختلف عنها كثريا. وكانت الزراعة والنخاسة أهم أنشطتها االقتصادية، إضافة إىل 

أنشطة مكملة مثل التجارة البحرية والنقل. وشهدت الجزر فيام بينها حركة هجرة غري أنها 

مل تكن كبرية من حيث الحجم، عىل العكس من الهجرات الكثرية من الجزر باتجاه كربيات 

مدن الرب القريب منها )القسطنطينية، وإزمري، ثم أثينا وبريايوس )le Pirée. وعملت األديرة 

وملحقاتها املعروفة بـ»ميتوشيا« )metochia( عىل تطوير حركة املبادالت بني الجزر والرب 

القاري، وميثل دير إيوانيس ثيولوغوس )Ioannis Theologos( ببامتوس )Patmos( النموذج 
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ومايندروس  إزمري  الصغرى:  آسيا  وسواحل  إيجة  بحر  يف  املتنوعة  للعالقات  اكتامال  األكرث 

.)D. Dimitropoulos, 2004, 113-125()Maiandros( 

كان  فبعضها  متنوعة،  أشكاال  العثامنية  بالسلطة  الجزر  عالقات  واتخذت 

 ،)Rhodes( ورودس ،)Lemnos( وليمنوس ،)Eubée( خاضعا مبارشة، مثل أويب

وكوس )Kos(، وشيو )Chio(، وقربص )Chypre(، وهي الجزر التي كان يرشف 

نوا بها،  لوا أو وطِّ عىل إدارة شؤونها قضاة، وكان يوجد فيها سكان مسلمون رحِّ

وأغناها  الجزر  بأكرب  هنا  األمر  ويتعلق  وحاميتهم،  مساجدهم  ألولئك  وكان 

وأقربها إىل السواحل، أو بجزر صغرية ذات أهمية اسرتاتيجية بيِّنة، مثل ثاسوس 

)Thasos(، وساموثراس )Samothrace(، وتينيدوس )Tenedos(. وهناك جزر 

أخرى أصغر من األوىل، احتلها وحكمها الالتني، فكانت خاضعة لنظام اإلتاوة، 

والرضائب  الجبايات  إىل محصيل  تحولوا  الذين  الالتني  اإلبقاء عىل سادتها  مع 

التي كان   )Naxos( ناكسوس األمثلة عىل ذلك جزيرة  السلطان. ومن  لفائدة 

جياكومو  ومثله   ،1590 العام  يف  عليها  بايا   )Joseph Naci( نايس  جوزيف 

وباروس   )Santorin( سانتورين  جزيريت  يف   )Giacomo Crispi( كريسبي 

)Paros(. وحافظ السادة الالتني عىل استقالليتهم وصالحياتهم، غري أنهم كانوا 

بحفظ  تتعلق  بسيطة  أو يف مسائل  لتوريث سلطتهم  إسطنبول  إىل  يف حاجة 

.)N. Vatin, 2004, 72-82( األمن

امتياز دفع  الجزر عىل  واليونانيون من سكان  الالتني  والذميون  الرعايا  حصل 

فاملكلف  )maktû من دون تدخل قوة خارجية،  )مقطوع  الرضيبة بشكل جزايف 

باملهمة هو السيد الالتيني، وكان هذا هو النظام الجبايئ السائد يف معظم جزر بحر 

التضامن  تنظيم جامعي محيل. وكانت روح  تبلور  الصغرية، مام شجع عىل  إيجة 

الداخلية، ومل تكن هذه  املسائل  فعالة لحل  ذاتها وسيلة  القوية يف حد  الطائفي 

سيادته،  وتأكيد  النظام  فرض  »الديوان« يف  أمام  عائقا  الكبرية  املحلية  االستقاللية 

حتى إن كان البحر عامال ساعد أهل الجزر عىل االحتفاظ بهامش مناورة كبري يف 

.)N. Vatin, 2004, 83-88( كثري من املجاالت

ويف جزر كيكالدس )Cyclades( ويف جزر بحر إيجة الصغرية مل تكن السلطة 

ألعامل  مجاال  الجزر  هذه  كانت  فقد  كامل،  بشكل  الوضع  يف  تتحكم  العثامنية 
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القرصنة والحرب بني البحارة املسلمني واملسيحيني، وكان معظم سكانها من اليونانيني 

األرثوذكس أو الكاثوليك الذين يتمتعون باستقاللية نسبية يف تسيري شؤونهم، ومل 

تكن السلطة العثامنية تظهر إال عند التحصيل السنوي للخراج أو اإلتاوة الجزافية 

 ،)Sifnos( سيفنوس  جزر  عىل  وجودهم  يقترص  قلة،  املسلمون  وكان  )مقطوع(. 

 ،)Santorin( )Syros(، وسانتورين  )Kea(، وسريوس  وكيا   ،)Kythnos( وكيثنوس 

سلطة  عىل  الجزر  هذه  يف  اليونانيني  األعيان  بعض  وحافظ   .)Paros( وباروس 

سياسية حقيقية عرب الجامعات القدمية )koinotites( املوروثة عن العهد البيزنطي 

والتي أضعفتها الهيمنة الالتينية، قبل أن تتجدد حيويتها يف األماكن التي ال توجد 

.)E. Borromeo, 2004, 123-136( فيها اإلدارة املحلية العثامنية

هجرة اليونانيني إىل سواحل آسيا الصغرى الغربية وظهريها
لسكان  كبرية  هجرات   ،1770 العام  ثورة  بعد  وخاصة  مبكرة،  فرتة  يف  بدأت 

بالد اليونان القارية، وخاصة من جزر بحر إيجة الرشقي، باتجاه السهول الرسوبية 

 ،)Kaïkos( الساحلية يف آسيا الصغرى، واألحواض الواسعة لألنهار األربعة كايكوس

وإيرموس )Ermos(، وكايسرتوس )Kaïstros(، ومايندروس )Maiandros( ، ومدن 

اليونان )1829(  تأسيس مملكة  بعد  الهجرة  املناطق. وتزايدت حركة  وقرى هذه 

وتعاظم ضغط القوى األوروبية الغربية عىل اإلمرباطورية العثامنية من أجل تحسني 

أوضاع رعاياها املسيحيني. وتوقفت يف تلك الفرتة القرصنة يف بحر إيجة وتحسن 

الوضع املرتدي الذي كان يعيشه السكان يف الجزر منذ عدة قرون، وُأزيلت العوائق 

إيجة  بحر  وتحررت حيوية سكان جزر  الوقت،  ذلك  التي ظلت مستعصية حتى 

وطاقاتهم الفريدة وتطلعهم إىل التقدم.

 )Lesbos( وتجىل الوضع الجديد وآثاره املفيدة أول األمر يف جزيرة ليسبوس

الزياتني، فشهدت  توفرها  التي  املعتربة  االقتصادية  اشتهرت مبواردها  التي  الكبرية 

منوا دميوغرافيا استثنائيا قبل غريها، عكس جارتها شيوس )Chios(، فليسبوس مل 

بعد  اليونانيني  السكان  عىل  العثامنيون  سلطها  التي  الرهيبة  القمع  أعامل  تصبها 

العامني  األرثوذكس ثالث مرات بني  اليونانيني  ثورة 1821، فتضاعف عدد سكانها 

1845 و1885، ما دفع بالليسبوسيني إىل الهجرة، فاستقروا عىل طول ساحل آسيا 
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الصغرى املقابل لجزيرتهم من رأس ليكتوس )Lektos( شامال إىل مدينة كابكوس 

فوكيا )Kaïkos Fokia( جنوبا، وتوغلوا نحو الداخل عرب حويض كايكوس وإيرموس 

الليسبوسيون  )E. Kolodny, 2007(، وهاجر  الحديد  السكة  وعىل طول خطوط 

وآيدين   ،)Soma( وسوما   ،)Kirkagats( وكريكاغاتس   ،)Magnésie( ماغنيزيا  إىل 

.)Saraïkioï( وسارايكيوي ،)Nazli( ونزيل ،)Aïdin(

أما شيوس التي كانت قبل العام 1821 أكرث سكانا من ليسبوس عىل الرغم 

من مساحتها الصغرية، فقد شهدت تراجعا كبريا يف عدد سكانها وُأقفرت بسبب 

مجازر يف العام 1822، مام تطلب وقتا طويال قبل أن تتمكن، مثل ليسبوس، 

من إرسال »مستوطنني« إىل ساحل إريرتيا )Erythrée( اآلسيوي املقابل لها يف 

)Meli(. كام قصد سكانها إزمري والقسطنطينية ومرص  )Lithri( ومييل  ليرثي 

وجنوب روسيا كام أملته عليهم تقاليدهم يف الهجرة. أما سكان ساموس فقد 

هاجروا مثل الليسبوسيني إىل السواحل اآلسيوية املقابلة لهم وأساسا إىل أفسس 

بااليا  إىل   )Kythnos( كيثنوس  سكان  وهاجر   .)Mylasa( وميالزا   )Éphèse(

فوكيا )Palaia Fokia(. وقصد أهايل ناكسوس )Naxos( وسيثري )Cythère( كال 

.)Axarion( وآكساريون )Vourla( من فورال

كان أرخبيل دوديكانيسيا )Dodécanèse( مصدرا آخر مهام للهجرة نحو 

الساحل اآلسيوي املقابل له. وبالنسبة إىل عدد سكانها، أرسلت الجزر الصغرية 

من  معتربا  عددا   ،)Kastelorizo( كاستيلوريزو  وخاصة   )Simi( سيمي  مثل 

املهاجرين بعد ليسبوس، خالل العقود األخرية من القرن التاسع عرش والسنوات 

مدن  املثال  سبيل  عىل  الكاستيلوريزيون  وأسس  العرشين.  القرن  من  األوىل 

وآنتيفيلوس   ،)Foinikas( وفوانيكاس   ،)Elmali( وإيلاميل   ،)Myra( مريا 

.)Kalamaki( وكاالمايك ،)Antifelos(

بيد أن املدينة التي استقطبت أكرب عدد من املهاجرين من الجزر ومن بالد 

اليونان هي مدينة إزمري ومحيطها، فبني العامني 1840 و1880، استقر يف مختلف 

مناطق حارضة إزمري 200 ألف من يونانيي الجزر. وساعد إنشاء خطوط السكة 

الحديد يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش عىل استقرار املهاجرين اليونانيني 

األرياف  قصدوا  كام  األناضول،  داخل  الصغرية  الحرضية  والتجمعات  املدن  يف 
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الخصبة الستغالل الكروم والزياتني. واستفاد النمو الدميوغرايف والجغرايف املذهل 

للسكان اليونانيني يف هذه الفرتة من تراجع حيوية ومنو السكان األتراك الذين 

كانوا يعانون تأخرا اقتصاديا ونسبة مرتفعة يف وفيات األطفال، فرتاجع عددهم 

الذين وصفوا هذه  األوروبيني  الرحالة  بشهادة  األناضول  من  الغريب  الجزء  يف 

.)P. M. Kondogianni, 1919, 168-171 et 191-192( املناطق يف رحالتهم

العام  يف  األناضول  اإلثنية يف غرب  التصفيات  وبعد  املعاكس،  االتجاه  ويف 

يونانيون  الجئون  انتقل   ،1923 العام  يف  السكان  مبادلة  وبعد   ،1914–1913

الهجرة املعاكسة كانت  لإلقامة يف بعض جزر األرخبيل اإليجي، غري أن حركة 

متواضعة إىل حد ما مقارنة بتلك التي جاءت قبل ذلك من كامل بالد اليونان 

باتجاه الساحل الغريب والجنويب املتوسطي آلسيا الصغرى.

الالجئون يف الجزر اليونانية
مل تستقبل الجزر سوى ُعرش الالجئني الذين قصدوا بالد اليونان بعد الحرب 

العاملية األوىل، كام يظهر من إحصاء يف العام 1928، أي ما نسبته 9 يف املائة 

من سكان الجزر )117 ألف نسمة(. واستقر معظمهم )97 يف املائة( يف إيجة 

وكريت. ويف الجزر اإليونية تجمع الالجئون القليلون يف املدن، وخاصة كورفو 

)Corfu(. ويف األرخبيل اإليجي انترش معظمهم يف الجزر الرشقية، مثل ثاسوس 

)Thasos( وساموس )Samos( القريبتني من ساحل آسيا الصغرى، ويف كريت 

التي وجد بها سكان مسلمون حتى العام 1920 مل تتجاوز نسبتهم يف أي مكان 

7 يف املائة.

ويف 1928 بلغت نسبة الالجئني 18 يف املائة من مجموع سكان األرخبيل 

اإليجي الرشقي، و9 يف املائة من سكان كريت، وتركزوا أساسا يف املناطق الرشقية، 

آمولياين  قليلة:  الجديدة  املدن  كانت  حني  يف  املدن،  سكان  منو  إىل  أدى  مام 

)Amoliani( ونيا كوتايل )Nea Koutali( يف جزيرة ليمنوس )Lemnos(، ونيا 

هاليكارناسوس )Nea Halikarnassos( بالقرب من إيراكليون )Irakleion( يف 

جزيرة كريت )E. Kolodny, 1974, 209-210(. ويف جزيرة كريت كان عدد 

الالجئني يف العام 1928 نحو 33900 نسمة يتحدر معظمهم من آسيا الصغرى، 
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وقد سكن معظمهم )ثالثة أرباع( يف املدن التي كان يرتكز فيها املسلمون منذ 

وريثيمنون   ،)Chania( وشانيا  إيراكليون،  وخاصة  عرش،  التاسع  القرن  نهاية 

.)Rethymnon( )E. Kolodny, 1974, 210-214(

منطقة ميتيلني )Mytilène( وآيفايل )Aïvali(: مجال جزري وقاري
ظلت ليسبوس وساحل آسيا الصغرى املقابل لها حتى العام 1922 مجاال جغرافيا 

موحدا، ميتد بني شبه جزيرة سيزيك )Cyzique( يف بحر مرمرة وساحل آسيا الصغرى 

حتى مصب نهر إيرموس )Ermos(، ويقدر عمقه القاري مبائة كيلومرت ويضم الجزر 

جزر صغرية  وأرخبيل  الكبرية،  ليسبوس  وجزيرة  )بوزجادا(،  تينيدوس  له:  املقابلة 

 .)Kydonies( يف عرض ساحل آيفايل كيدونييس )Moschonisi( كثرية موشونيزي

ويغوص خليج آدراميت )Adramyte( إيدرمييت )Edremit( بعيدا داخل األرايض.

وكانت   ،)Eolide( إيوليد  القدمية  العصور  يف  تسمى  املنطقة  هذه  كانت 

ليسبوس مركزها باستمرار، وانترشت منها »مستوطنات« آبواكيس )Apokies( أو 

 )Troade( وكانت طروادة .)S. I. Anagnostou, 2007, 131-132( ريفية قرى 

جزءا منها، غري أن امليناء الرئيس عىل الساحل كان كيدونييس )آيفايل(، يف حني كانت 

تجارة االسترياد والتصدير والعبور يف كامل املنطقة ترتكز يف ميناء ميتيلني.

سكن كيدونييس ألول مرة يف نهاية القرن السادس عرش وبداية القرن السابع 

عرش سكان يتحدرون من جزيرة ليسبوس. وأعاد تأسيس املدينة وعمرها من 

 )Ioannis Ikonomou( إيكونومو  إيوانيس  و1774   1773 العامني  يف  جديد 

الذي استفاد من امتياز جبايئ منحه السلطان للمسيحيني الذين يستقرون يف 

هذا املركز العمراين، وساعده يف مرشوعه األمريال العثامين حسن باشا تزيزايريل 

.)Hassan pacha Tzezaerli(

قدم جل السكان الجدد من ليسبوس التي غادروها بسبب الظروف االجتامعية واالقتصادية 

القاسية يف تلك الفرتة، وانتشار وباء الجدري يف العامني 1836 و1850، وحريق 1851، فضال 

عن زلزايل 1867 و1889. ويف العام 1922 كان يسكن املدينة 32 ألف نسمة كلهم يونانيون 

يتحدرون من البيلوبونيز ومقدونيا وثيساليا وليسبوس وأنحاء أخرى من العامل اليوناين)1(.

كانت معظم املواصالت تتم عرب البحر، فالطرق نحو املدن والقرى املجاورة تكاد 
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تكون منعدمة )P. M. Kontogianni, 1921, 273-275(. وازدهرت يف آيفايل أنشطة 

 )Moschonisi( الصيد ونقل البضائع بني املرايس، وكذلك الشأن مليناء موشونيزي

املجاور. وكانت القوارب الرشاعية الكثرية الكبرية والصغرية تصنع يف ترسانات بحرية 

محلية تستعمل خشب غابات جبل إيدا )Ida( الواقع شامل املنطقة)2(.

أن  بيد   ،1821 ثورة  بعد  انتقامي  كإجراء  للتخريب  آيفايل  مدينة  تعرضت 

السلطان أذن بإعادة بنائها منذ العام 1823. ومن العام 1828 إىل العام 1835 قدم 

التاسع عرش امتدت  القرن  البناء. ويف  الليسبوسيني للعمل يف ورش  عدد كبري من 

هجرات الليسبوسيني التي تكون أحيانا موسمية لجني الزيتون والقيام بأعامل عامة 

مختلفة، إىل عدة مدن وقرى يف منطقة إيوليد )Eolide(، مثل ديكيل التي استقر 

فيها خياطون وخبازون ونجارون وغريهم من الحرفيني الذين أقاموا رحى الزيت 

وصناعات أخرى خفيفة يف الرب القاري. وعادة ما تحوَّلت هذه الهجرات املوسمية 

.)S. I. Anagnostou, 2007, 141-147( إىل هجرات دامئة

اليونانية   )Ayvalik( آيفايل  االستثنايئ ملنطقة  الطابع  التأكيد عىل  ويجب هنا 

فقد  لها.  قبلة  البحر  من  اتخذت  التي  العثامنية  الصغرى  آسيا  داخل  الصغرية 

كانت قبل حرب االستقالل )1821(، ثم من جديد حتى العام 1917، مركز نشاط 

وإشعاع للثقافة الهيلينية نظرا إىل أصول سكانها الذين يتحدر القسم األكرب منهم 

من جزيرة ليسبوس املجاورة ومن جهات أخرى من العامل اليوناين، واستفاد هؤالء 

السكان من االمتيازات االستثنائية التي منحها لهم السالطني املتعاقبون. وتختلف 

أكرث  واالقتصادي  الدميوغرايف  الرغم من حجمها  كانت عىل  التي  إزمري  آيفايل عن 

يونانيا  باعتبارها جيبا  آيفايل  تأكدت مكانة  العثامنية، وقد  للسلطة  وتبعية  تنوعا 

ضاقت بها السلطة العثامنية ذرعا مع مرور الوقت، وأصبح وضعها هشا وتعرضت 

للتخريب وأُخِرج منها سكانها اليونانيون مرتني، شهدت بعدهام حركة إحياء )1828 

و1919( بعد عودة القسم األكرب منهم إليها. ويف العام 1922، وبعد هزمية الجيش 

اليونانيون األرثوذكس  اليوناين يف حربه ضد القوات الكاملية، اضطر سكان آيفايل 

يف  نزلوا  باليونانية  ناطقني  مسلمني  كريتيني  بأتراك  وعوضوا  نهائيا،  مغادرتها  إىل 

عليها  نصت  التي  السكان  مبادلة  ضمن   ،1924 العام  يف   )Edremit( إيدرمييت 

معاهدة لوزان )1923(.
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حدث عىل مر القرون تالحم حقيقي بني ليسبوس والساحل اإليويل بآسيا 

الصغرى الواقع شامل إيونيا )Ionie(، ويعود الفضل يف ذلك إىل انتامء املجالني 

إىل الدولة نفسها: الرومانية ثم البيزنطية ثم العثامنية. فاختلط سكان الضفتني، 

وانترشت اللهجة اليونانية اإليولية نفسها بخصائصها املحلية، إضافة إىل العادات 

التي ظلت حارضة زمنا طويال يف هذا  املتشابهة،  التقليدية  املشرتكة واملالبس 

الزيتون وصناعة  التي تخصصت يف زراعة  االقتصادية  الثقايف واملنطقة  املجال 

.)S. I. Anagnostou, 2007, 136-140( الصابون ونشاط الصيد

ورؤوس  العبور  تجارة  فيها  تركزت  إذ  املجال،  هذا  ميتيلني عىل  وهيمنت 

األموال املوجودة يف املنطقة. ويف نهاية القرن التاسع عرش استقر يف سواحل آسيا 

الصغرى املقابلة للجزيرة ما بني 20 ألفا و25 ألف تاجر ومقاول من ليسبوس 

)S. I. Anagnostou, 2007, 147(، وانترشت أعداد أقل منهم يف منطقة أوسع 

تهيمن  البلقانية كانت ميتيلني  الحروب  إزمري وماغنيزيا وآيدين. »وقبل  حول 

عىل الساحل املجاور لها، وميتلك أهلها األرايض والزياتني من إدرميت إىل ديكيل، 

ويكملون املداخيل التي يجنونها من زراعة الزيتون بزراعة الحبوب واألشجار 

التي كانت متجهة  القاري. ومقارنة بشيوس  الرب  التي كانت متارس يف  املثمرة 

ومحطة  متكاملني  فضاءين  التقاء  نقطة  ميتيلني  كانت  البحرية،  املالحة  نحو 

.)E. Kolodny, 2007, 156( .»تجارية ومنطقة عبور لأليدي العاملة املوسمية

املقابلة  الصغرى  آسيا  إىل سواحل  ليسبوس  تراجعت هجرة سكان جزيرة 

الشباب  انتهجها  التي  القومية  السياسة  بسبب   1910 العام  من  ابتداء  لهم 

األتراك وضم الدولة اليونانية للجزيرة يف العام 1912، فتحول تيار الهجرة من 

ليسبوس إىل أمريكا الشاملية، خاصة بعد أن طبق قانون التجنيد العسكري، منذ 

1909، عىل مسيحيي اإلمرباطورية العثامنية. وبدءا من العام 1914 بدأ تطبيق 

سياسة التصفية اإلثنية لألقليات املسيحية، مام حد من هجرة الليسبوسيني إىل 

آسيا الصغرى، لتضع مبادلة السكان يف العام 1923 حدا نهائيا لوجودهم فيها.

كانت ليسبوس مع كريت، الجزيرة اإليجية التي تضم أكرب نسبة من السكان 

األتراك قبل العام 1923. ففي إحصاء العام 1920 كان 6.3 يف املائة من سكان 

يف   17 املسلمني  نسبة  )حيث  ميتيلني  يف  أساسا  يرتكزون  مسلمني  ليسبوس 
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املائة(، وموليفوس )Molyvos(، وشبه الجزيرة الغربية، سيغري )Sigri(، وفيليا 

)Philia(، وباراكيال )Parakila(. واستقبلت ليسبوس بعد مبادلة السكان أكرب 

عدد من الالجئني اليونانيني الذين أصبحوا يشكلون 22.3 يف املائة من سكانها 

يف   18.4( وشيوس  املائة(،  يف   8.8( كريت  بعدها  وتأيت   ،1928 إلحصاء  وفقا 

 E. Kolodny,( )املائة املائة(، وليمنوس )19.8 يف  املائة(، وساموس )11.5 يف 

153-151 ,2007(. واستقر معظم الالجئني يف ميتيلني ويف الساحل الرشقي حتى 

آلسيا  الغريب  الساحل  من  منهم  الساحقة  األغلبية  ووفدت  شامال،  موليفوس 

الصغرى، فنحو نصفهم قدموا من آيفايل وموشونيزي املجاورتني، و33 يف املائة 

من والية إزمري.

وبحلول العام 1928 كان 50 يف املائة من الليسبوسيني مستقرين يف املدن، 

وميارس العديد منهم املهن الحرة والتجارة والحرف والصناعة، ويشتغلون أيضا 

يف املهن املرتبطة بالبحر، غري أن الجزيرة مل تعد مركز عامل الجزر بل أصبحت 

أحد األطراف الحدودية وانقطعت عن ظهريها القاري، مام نتج عنه قبل وبعد 

الحرب العاملية الثانية هجرة كثري من سكانها إىل أثينا وبلدان الشتات )الواليات 

املتحدة، وكندا، وأملانيا(، ومل يتوقف الرتاجع الدميوغرايف إال يف تسعينيات القرن 

العرشين عندما انتعش النمو بعد أن ارتقت ليسبوس إىل قاعدة عاملة محلية، 

الساحلية عىل  مناطقها  وانفتحت  إيجة،  أنشطة جامعة  واحتضنت قسام من 

.)E. Kolodny, 2007, 157-159( السياحة

 اندمج الالجئون إىل ليسبوس بسهولة يف بيئتهم الجديدة ألنهم قدموا من 

مجاالت آسيا الصغرى املجاورة ومن بيئة طبيعية واجتامعية-اقتصادية مامثلة 

لبيئة الجزيرة. فلم يَر هؤالء الالجئون رضورة لتطوير هوية مختلفة عن هوية 

 .)R. Hirschon, 2007, 171-183( السكان املحليني وتوريثها للجيل الصاعد

فمبادلة السكان خصت سكانا مسيحيني ومسلمني ينتمي معظمهم إىل منطقة 

الفرتة  يف  القاري(  والقسم  الجزر  )قسم  قسمني  إىل  انشطرت  واحدة  إيولية 

املمتدة من الحرب العاملية األوىل إىل معاهدة لوزان )1923(.

 ومن بني جزر األرخبيل استقبلت كريت أكرب عدد من الالجئني يف 1923، 

والسبب يف ذلك أنها كانت موطن جامعات كبرية نسبيا من املسلمني الناطقني 
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آسيا  سواحل  إىل  وانتقلوا  مبادلتهم  متت   )1912 يف  املائة  يف   11( باليونانية 

.)Cunda( وموشونيزي كوندا )Aïvalyk( الصغرى، خصوصا آيفايل

 

األتراك الكريتيون يف الواجهة الحدودية بني الدولتني القوميتني اليونانية والرتكية
 استولت اإلمرباطورية العثامنية عىل جزيرة كريت وضمتها إليها يف فرتة متأخرة 

سكان  من  كبرية  نسبة  تحول  ذلك  وتبع   .1645 العام  يف  وبالتحديد  نسبيا 

وفق  والنصف  الثلث  بني  اعتنقه  الذي  اإلسالمي  الدين  إىل  اليونانيني  الجزيرة 

التقديرات املختلفة)3(. ويف القرن الثامن عرش أصبح هؤالء املسلمون يشكلون 

األغلبية يف املدن، غري أن وضعهم املهيمن شهد تراجعا تدريجيا بسبب حركات 

التاسع عرش )1821–1829،  القرن  لليونانيني املسيحيني طوال  املتكررة  التمرد 

1858، 1866–1869، 1896–1897(، مام أدى إىل هجرة معظم املسلمني من 

األرياف إىل املدن املحّصنة عىل الساحل أو إىل مناطق أخرى من اإلمرباطورية 

العثامنية، فتحولوا شيئا فشيئا إىل أقلية ال تتعدى نسبتها ربع مجموع السكان 

)E. Kolodny, 1995, 1-10(، غري أنهم ظلوا أغلبية يف املدن الثالث: إيراكليون، 

ريثيمنون، شانيا.

 ويف نهاية القرن التاسع عرش، بني 1881 و1900، غادر أكرث من 40 ألف تريك 

العام 1898، بضغط من  فيه، يف  ُأنشئت  الذي  الوقت  كريتي جزيرة كريت، يف 

القوى العظمى، دولة كريتية تتمتع باستقالل ذايت مع خضوع للسلطان. وظل هذا 

الوضع قامئا حتى العام 1912 عندما ُألحقت الجزيرة بدولة اليونان، وعندها كانت 

الذين  الجزيرة  املائة من سكان  11 يف  إىل  تراجعت  قد  الكريتيني  األتراك  نسبة 

بالجيش  لحقت  التي  الكارثة  بعد   1924–1923 يف  نهائيا  مغادرتها  إىل  اضطروا 

أقرت  التي   1923 يناير   30 يف  لوزان  معاهدة  وإبرام  الصغرى  آسيا  يف  اليوناين 

املبادلة اإلجبارية للسكان. 

 استقر الالجئون الكريتيون عىل طول الساحل املتوسطي: يف آيفاليك، وخليج 

وفورال   ،)Krini( كريني   )Çesme( وتشيسمي  وإزمري،  موشونيزي(،  )يف  إدرميت 

)Vourla(، وفوكيا )Phocée(، وسهل بامفيليا )Pamphylie(. وتوطن بعضهم يف 

الساحل الجنويب لبحر مرمرة واملجال الحرضي ملدينة إسطنبول. ويف إحصاء العام 
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1965 قال 3500 منهم إنهم يتكلمون اليونانية، ويتوزع هؤالء، وفق مصادر أخرى، 

.)P. A. Andrews, 1989, 145, 370-373( بني 44 قرية ومدينة

 وتعترب موشونيزي التي أصبحت ُتعرف بـ»كوندا« والقريبة من آيفاليك وجزيرة 

ليسبوس مثاال حيا لهذه الظاهرة. ففي العام 1925، نزل 4500 تريك كريتي، كريتييك 

 S. Koufopoulou,( يف خليج إدرميت، واستقر القسم األكرب منهم بكوندا  )kritiki(

217-212 ,2003( يف بيئة طبيعية محلية ال تختلف كثريا عن بيئتهم األصلية، ما عدا 

الشتاء األبرد بكثري مقارنة بشتاء كريت، ففي كلتيهام مُتارس زراعة أشجار الزيتون 

وتربية الغنم واملعز. 

 ونتج عن رحيل الربجوازية اليونانية املسيحية القدمية عن جزيرة موشونيزي 

معارف  أن  غري  اليونان،  وبالد  آيفاليك  بني  االقتصادي  التبادل  شبكات  يف  اختالل 

ومهارات األتراك الكريتيني الذين كانوا يتكلمون لهجة يونانية سمحت لهم بإعادة 

فيه  ويتاجر  الزيتون  زيت  ينتج  منهم  كان  فمن  لفائدتهم،  الشبكات  هذه  نسج 

إىل  فتحولوا  أفقرهم  أما  )كوندا(،  مبوشونيزي  النشاط  هذا  عىل  حافظ  بكريت 

صيادين، ومتكنوا يف وقت الحق من بيع القسم األكرب من السمك مبيتيلني وحتى 

وتلك ظاهرة  إيطاليا،  إىل  ُيصّدر  كان  ومنهام  التهريب،  شبكات  بواسطة  سالونيك 

.)E. Kolodny, 1995( التزال مستمرة

ونعتوهم  أجانب،   )kritiki( الكريتيكيني  املحليون  األتراك  اعترب  البداية  يف   

مثل  لغتهم  يتكلمون  ال  ألنهم  الكفار(  )نبتات   )gavur fidani( فيداين  بكافور 

الالجئني اآلخرين من بالد اليونان الناطقني بالرتكية والذين كانوا يوصفون بـ»بذور 

الالجئون من  تجاوز  بالرتكية،  الناطقني  اليونانيني  )turkosporoi(. ومثل  األتراك« 

عن  بعضهم  وتخىل  السنية،  اإلسالمية  الدينية  بتأكيد هويتهم  العائق  كريت هذا 

 .)alevi( أو العلوية )bektashi( مامرساتهم البكتاشية

 من جهة أخرى، استفاد األتراك الكريتيون وأحفادهم من معرفتهم باللغة 

اليونانية، فحصلوا بسهولة عىل مناصب يف مجال السياحة املوجهة إىل اليونانيني 

مامرسة  من  ومتكنوا  العرشين،  القرن  مثانينيات  منذ  تطورت  والتي  تركيا  يف 

والكريتية،  )الرتكية،  العديدة  هوياتهم  من  مستفيدين  حدودية  أنشطة  عدة 

والكوندية(. وكان اندماجهم وانصهارهم يف املنطقة التي استقبلتهم أسهل مقارنة 
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مبا واجهه الالجئون اليونانيون املسيحيون الناطقون بالرتكية الذين غادروا آسيا 

الصغرى باتجاه بالد اليونان.

 هذا وقد اضطلعت بوظيفة الواجهة بني آسيا الصغرى واألرخبيل اإليجي ومن 

تشابكا  كانت  التي  املتنوعة  املدينة-امليناء  إزمري  حارضة  وأوروبا،  املتوسط  ورائه 

عصبيا حقيقيا عىل شاكلة إسطنبول.

 

إزمري التشابك العصبي بني أوروبا الغربية واألناضول )1700–1914(
اإلمرباطورية  يف  البحرية  الطرق  كل  من  املائة  يف   30 ملتقى  إزمري  كانت   

وإزمري  إسطنبول  بني  الرابط  ذلك  استعامال  البحرية  املحاور  أكرث  وكان  العثامنية، 

واإلسكندرية الذي كانت فيه إزمري أهم حلقة، ميتلك ميناؤها ظهريا شاسعا ميتد من 

األناضول الغريب واألوسط ومن حلب يف سورية إىل األناضول الرشقي وبالد فارس، 

وحتى املوصل يف العراق، وكان يشمل أيضا يف الغرب األرخبيل اإليجي وبالد اليونان 

.)E. Frangakis-Syrett, 2006, 23-24( القارية

واألرايض  وإنجلرتا  )فرنسا  الغرب  إىل  العثامنية  البضائع  تصّدر  إزمري  وكانت   

املنخفضة عىل وجه الخصوص(، وتستقبل وتوزع املنتجات الغربية يف حيز كبري من 

انتشارا  والبحرية  التجارية  االتصاالت  أكرث  لها  وكانت  العثامنية،  الداخلية  السوق 

مع كل من أوروبا وداخل السوق العثامنية )شبكات القوافل(، حتى إنها تفوقت 

واستفادت  واإلسكندرية،  إسطنبول  عىل  عرش  الثامن  القرن  من  الثاين  النصف  يف 

القطن، وخيط  التاسع عرش، من تجارة  القرن  الثامن عرش وبداية  القرن  يف نهاية 

املعز املنتج يف آنغورا )أنقرة(، وحرير بورصة، والصوف، وُيصدر منها زيت الزيتون 

والقمح املنتج يف املناطق القريبة منها، مام أوجد منوا كبريا جدا يف نشاط املدينة 

التجاري وأكد هيمنتها عىل تجارة الرشق األوسط. وكانت توزع يف ظهريها ما يورد 

إليها من املنسوجات األوروبية والبضائع االستعامرية املصدرة من أوروبا )القهوة، 

 .)E. Frangakis-Syrett, 2006, 24-27( )والسكر، وامللونات

 ُبنيت تجارة إزمري عىل مجموعتني اثنتني: العثامنيني )املسلمني، املسيحيني، 

محليني  تجاريني  وسطاء  وجود  معامالتهم  سّهل  الذين  واألوروبيني  اليهود(، 

وكان  واليهودية.  واألرمينية  اليونانية  املسلمة  غري  األقليات  إىل  غالبا  ينتمون 
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هؤالء الوسطاء العاملون ملصلحة التجار األوروبيني يحصلون عىل املنتجات من 

الصفقات  املقرضني يف  بدور  أيضا يضطلعون  كانوا هم  الذين  املحليني  التجار 

التجارية، لتصبح إزمري املركز البنيك الثاين يف اإلمرباطورية بعد إسطنبول وإحدى 

 E. Frangakis-Syrett, 2006,( الرشق  يف  النقدية  األسواق  وأنشط  أهم 

شهد  كام  والواردات،  الصادرات  تنوعت  التاسع عرش،  القرن  وطوال   .)31-34

استغالل املناجم توسعا كبريا بدفع من املستثمرين الوافدين من البالد األوروبية 

.)Levantins( واملعروفني بالرشقيني

 وابتداء من منتصف القرن التاسع عرش، ُخّصت إزمري مبنشآت قاعدية حديثة 

دعمت منوها االقتصادي والدميوغرايف، فقد أنشئ خطان للسكة الحديد يربطانها 

القطاع  التجارة يف  نطاق  )Kasaba(، مام وسع  )Aïdin( وقصبة  آيدين  بكل من 

الفالحي يف ظهري سواحل بحر إيجة. ومن 1868 إىل 1876–1877 اكتملت أشغال 

تهيئة األرصفة وُأقيم ميناء اعُترب من أحدث ما ُأنجز يف تلك الفرتة، ما سمح بإدماج 

أكرب إلزمري يف االقتصاد العاملي. 

 وهذا ما أكد تقدم املدينة عىل منافستها سالونيك، وتوسع وراء أرصفتها حي 

جديد يقطنه سكان متنوعون وميسورو الحال، وقد ُصمم هذا الحي عىل النمط 

الغريب الحديث واستقر فيه كثري من اليونانيني والرشقيني واألرمن واليهود وبعض 

املسلمني، وأقيمت فيه البنوك واملؤسسات من قبيل »وكالة التبغ« و»إدارة الدين 

 .)H. Georgelin, 2005, 38-39( »العمومي العثامين

الغريب يف تطور  املال  أّداه رأس  الذي  الحيوي  الدور  التحوالت   عكست هذه 

تطور  أن  عىل  واإلنجليزية.  الفرنسية  اإلمربياليتني  بني  التنافس  خضم  يف  املدينة 

املدعوم  العثامين  املال  رأس  باستثامرات  أيضا  مدفوعا  كان  الخفيفة  الصناعات 

باستثامرات الرشقيني يف مجال الصناعة الغذائية )تعليب التني عىل سبيل املثال(، 

والتلوين  النسيجية  الصناعات  إىل  إضافة  والقرميد،  واآلجر،  والتبغ،  والصابون، 

)صناعة الزرايب( وتحضري الجلود.

 وكان البنك اإلمرباطوري العثامين وبنك القرض الليوين )Crédit lyonnais( الفرنيس، 

أول بنكني افتتحا وكاالت لـهام بإزمري يف نهاية القرن التاسع عرش، لتصبح املدينة يف 

بداية القرن العرشين مركزا بنكيا مهام من حيث األنشطة وحجم العمليات البنكية 
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التي شملت كامل اإلمرباطورية، وشارك فيها رجال البنوك املحليون والرأسامليون 

.)4()E. Frangakis-Syrett, 2006, 45-48( الغربيون عىل مستوى دويل

 بلغ عدد سكان إزمري وضواحيها يف بداية القرن العرشين نحو 300 ألف نسمة، 

منهم 245 ألف رعية عثامنية، و55 ألف أجنبي )يونانيون، وإيطاليون، وفرنسيون، 

وبريطانيون، وأوروبيون من جنسيات أخرى(. وكان اليونانيون األرثوذكس يشكلون 

أغلبية السكان )140 ألفا(، وفق القنصل األملاين موردمتان )Mordtmann(. وجاء 

التي ذكرها جورجوالن  يف »حولية الرشق« )L’annuaire oriental( للعام 1915، 

بلغ 500 ألف نسمة  )H. Georgelin, 2005, 34( أن عدد سكان سنجاق إزمري 

يهود، 2 يف  املائة  4 يف  يونانيون،  املائة  أتراك، 64 يف  املائة  كاآليت: 30 يف  موزعني 

املائة أرمن. فكانت إزمري مدينة »الكفار« بامتياز )gâvur Izmir( يف آسيا الصغرى. 

وكانت الطوائف املختلفة تسكن أحياء متجانسة من حيث هوية السكان وفق ما 

رصيف  من  بالقرب  القديم  الفرنجي  الحي  فهناك:   ،)millet( »امللل«  نظام  يقره 

امليناء، والحي األرميني الحديث جدا والواقع يف الوسط، والحي اليهودي القريب 

من األحياء التجارية القدمية التي تردت ظروفها الصحية، والحي املسلم والرتيك يف 

السفوح األوىل لجبل باغوس )Pagos( والبعيد عن النشاط االقتصادي والتحوالت 

اإلداري  بالحي  يتصل  التاسع عرش، وهو  القرن  املدينة يف  التي شهدتها  العمرانية 

العثامين، )القناق )konak(، الثكنات، السجن ودار البلدية، الجوامع(. 

لوحات  بقوة يف  اليونانية حارضة  اللغة  كانت  الرتيك،  اإلسالمي  الحي   وخارج 

الشوارع يف كل األحياء. »ويظهر تأكيد هويات الطوائف املختلفة، ضمن نظام امللل، 

يف أسطع صوره يف تعدد معامل العبادة الضخمة خصوصا بالنسبة إىل املسيحيني منذ 

.)H. Georgelin, 2005, 43( .»نهاية القرن التاسع عرش

 ويتالىش الفصل اإلثني والديني القائم يف وسط املدينة كلام اتجهنا نحو الضواحي 

)Cordélio( وغوزتيبي  كورديليو  الخليج، يف كل من  املنتظمة حول  والحديثة  الغنية 

املدينة  مبركز  الضواحي  هذه  وتتصل  الفخمة.  الفيالت  انترشت  حيث   ،)Göztepe(

فيها  يتعايش  سكنية  ضاحية  كورديليو  وكانت  بخارية.  وسفن  معبد  طريق  بواسطة 

يف  استقرت  كام  امليسورين.  واألتراك  األرمن  مع  واألرثوذكس  الكاثوليك  اليونانيون 

غوزتيبي التي يغلب عليها العنرص اليوناين بعض األرس الرتكية واألرمنية الرثية جدا. ويف 
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نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، تحولت هذه املنتجعات الصيفية إىل 

أماكن إقامة دامئة تجمع فيها سكان ينتمون إىل مجموعات إثنية وثقافية مختلفة، وفق 

.)H. Georgelin, 2005, 45-50( منطق اقتصادي ومتايز اجتامعي

 لقد كانت إزمري مدينة تعددية متنوعة متجهة نحو الحداثة الغربية، واستفادت 

بني  للمبادالت  الكبري  التطور  أفرزه  الذي  ملينائها  االستثنايئ  االقتصادي  النمو  من 

تربطها  حديثة  مواصالت  شبكة  تهيئة  وأسهمت  وأوروبا.  العثامنية  اإلمرباطورية 

التي  املدينة  رخاء  يف  عرش،  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  الشاسع  بظهريها 

تحولت إىل »باريس الرشق الصغرية« والنقطة الرئيسة للتواصل التجاري والثقايف بني 

بلدان الغرب واإلمرباطورية العثامنية، فشهدت حركية تغريب رسيعة بني املسيحيني 

واليهود مقارنة باملسلمني، وكانت املدينة الوحيدة ذات األغلبية غري املسلمة، وهو 

اليونانية ومن بعدها  وضع استثنايئ داخل اإلمرباطورية مل تتقبله الحركة القومية 

الرتكية، مام جعل التعايش بني الطوائف مستحيال)5(. 

املتنوعة،  التعددية  العثامنية  املدينة  تلك  العام 1922  بعد  الرتكية  إزمري  تعد   مل 

الجدد من األرياف  إليها سكانها  إثنية واحدة مسلمة، نزح  وتحولت إىل مدينة ذات 

وتواصل  اليونان.  مع  املستبدلني  السكان  من  منهم  قسم  وكان  باألناضول،  الداخلية 

النمو االقتصادي والدميوغرايف للمدينة التي أصبحت حارضة تضم 2.7 مليون نسمة، 

 Menemen مينيمني  مدينة  )حتى  الشامل  باتجاه  الخليج  طرف  يف  عمرانها  وتوسع 

املرتبطة بها(، وعىل مـحاور الطرق الرئيسة. كام حافظت إزمري عىل مكانتها بوصفها 

)املعرض  املهم  الدويل  الكربى وعىل دورها  إسطنبول  بعد  تركيا  ثاين مركز صناعي يف 

 M. Bazin, S. de Tapia, 2012,( )الدويل، واملؤمترات، والتظاهرات الثقافية والرياضية

وفق   ،1922 حريق  دّمره  الذي  املدينة  من  األكرب  الجزء  بناء  أُعيد  وقد   .)228-229

مخطط تجاهل متاما البنية العمرانية القدمية، يف حني شهد مركز املدينة عملية تكثيف 

عىل طول الواجهة البحرية.

 

إيونيا وشبه الجزيرة اإلريرتية
قبالة  إيجة  بحر  يف  املتقدمة  اإلريرتية  جزيرتها  وشبه   )Ionie( إيونيا  ترتبط   

شيو باإلضافة إىل شبه جزيرة أصغر مقابلة لساموس، ارتباطا وثيقا بأرخبيل إيجة 
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منها  اثنان  مهمة،  أودية  ثالثة  بواسطة  األناضويل  بالداخل  جيدا  وتتصل  الرشقي، 

 ،)Kaïstros( كايسرتوس ،)Ermos( يجريان من الرشق إىل الغرب، وهام: إيرموس

 .)Maiandros( وثالث يجري من الشامل إىل الجنوب، وهو: مايندروس

عىل  وساعد  جاذبيتها،  يف  االستثنايئ  ونورها  جدا  اللطيف  إيونيا  مناخ  أسهم   

نشأة ثقافة يونانية بها سبقت يف كل املجاالت العرص الذهبي الكالسييك األثيني. 

وبيوسيا   ،)Argolide( آرغوليد  من  األوائل  اليونانيون  »املستوطنون«  إليها  فوفد 

 ،)Eubée( وأويب ،)Attique( آتيك )Béotie(، وكورينثيا )Corinthe(، وأيضا من 

األوىل  العصور  يف  ذلك  وكان   ،)Arcadie( وآركاديا   ،)Thessalie( وثيساليا 

 )Millet( مييل  تأسيس  شهدت  التي  امليالد،  قبل  عرش  الرابع  القرن  منذ  الغابرة 

قد  اإليونيون  كان  امليالد  قبل  العارش  القرن  وبحلول   .)Colophon( وكولوفون 

 ،)Priène( بريان   ،)Myous( قارية، مييل، ميوس  رّسخوا وجودهم يف عرش مدن 

أفسس )phèseÉ(، كولوفون، ليبيدوس )Lébédos(، تيوس )Téos(، كالزومينيس 

)Clazomènes(، إريرثيا )Èrythrée(، فوكيا )Phocée(، باإلضافة إىل مدينتني يف 

جزيريت ساموس وشيوس. ويف القرن السابع قبل امليالد توحدت املدن االثنتا عرشة 

قائم   )amphictionie( مقدس  حلف  )dodécapole ionienne( ضمن  اإليونية 

عىل عبادة بوسايدون هيليكونيوس )Poseidon Héliconios( يف معبد بانيونيون 

 .)P. Lévêque, 1964, 99-101( )Priène( يف بريان )Panionion(

اليونان  حضارة  لظهور  مهدت  التي  اإليونية  الحضارة  نشأت  البيئة  هذه  يف   

الخامس  القرن  قبل  وفوكيا  وشيو  مييل  وكانت  أثينا.  الكالسيكية خصوصا حضارة 

السادس  القرن  إىل  الثامن  القرن  ومن  اليوناين،  العامل  مدن  أهم  من  امليالد  قبل 

قبل امليالد قادت هذه املدن مشاريع استيطانية باتجاه البونط األوكسيني )البحر 

 .)P. Lévêque, 1964, 211-216( والبحر املتوسط الغريب )األسود

 تطور قبالة شيو ميناء تشيسمي )Çemse(، خصوصا بعد 1700، وكانت نواته 

حصنا أقامه األتراك، ليصبح ثاين موانئ آسيا الصغرى بعد إزمري، ونظرا إىل وقوعه 

يف أقىص الغرب، فإنه استقطب املهاجرين اليونانيني من كامل بحر إيجة، خصوصا 

من ساموس، وليسبوس، وناكسوس، وجزر دوديكانيسيا )Dodécanèse(. وقصدت 

ـُجهضة  موجة هجرة ثانية تشيسمي وقرى إريرثيا بعد انتفاضة املورة )Morée( الـم
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 )Orlof( )1774( أورلوف األمريال  بقيادة  الروسية  البحرية  انتصار  إىل  التي أدت 

يف مضيق شيو، وأسفرت أيضا عن قمع عثامين يف املورة والجزر التي انسحب منها 

نسبة  وكانت  إريرثيا،  يقصدون  الخائفني  اليونانيني  من  اآلالف  جعل  مام  الروس، 

األتراك آنذاك ال تتجاوز 20 يف املائة من سكان تشيسمي و2 يف املائة من سكان 

الصغرى  آسيا  ساحل  مدن  أكرث  تعترب  التي  املجاورة   )Alatsata( آالتساتا  مدينة 

يونانية بعد آيفايل. 

أسقفية  مقر  باليونانية(   )Krini( )كريني  تشيسمي  أصبحت   ،1806 العام  ويف   

من  وترضرت   ،)Agios Charalmbos( شاراالمبوس  بآجيوس  املعروفة  بكاتدرائيتها 

القمع الذي تال ثورة العام 1821، غري أنها واصلت بعد إعادة إعامرها يف 1832–1833، 

التاريخ  هذا  بعد  لتصبح   ،1902 العام  حتى  إيفيس  ميرتوبول  سلطة  تحت  نشاطها 

العام  ويف  اثنان،  وَدْيران  أخرى  كنائس  أربع  فيها  وكانت  ذاتها،  حد  يف  »ميرتوبواًل« 

1911 كانت تنشط باملدينة خمس مدارس يونانية، إضافة إىل نحو أربعني مدرسة يف 

فضال عىل  تلميذ،  آالف   4 تستقبل  امليرتوبول،  إقليم  يف  األخرى  السكانية  التجمعات 

نحو عرشين جمعية يف مجاالت مختلفة. وكانت آالتساتا تضم ثالث كنائس رعية، و85 

.)M. Koromila, Th. Kontaras, 1997, 83-95( مصىل صغريا، وديرا خاصا بالنساء

 كان القسم الرشقي من أريرثيا يضم أهم مدينة يونانية يف الساحل الغريب آلسيا 

الصغرى بعد إزمري، وهي مدينة فورال )Vourla(، التي كان عدد سكانها 35 ألف 

نسمة، منهم 30 ألف يوناين، وما يزيد عىل 4 آالف تريك، وأقل من ألف يهودي )تسعة 

أحياء يونانية، حي تريك، حي يهودي()6(. وتوجد يف فورال إحدى أقدم املدارس يف آسيا 

الصغرى وهي مدرسة »تو ميغالو شوليو« )To Megalo Scholeio( التي تأسست 

 ،)Anaxagore( آناكساغور  القديم  الفيلسوف  اسم  عليها  وأُطلق   ،1700 العام  يف 

تالميذها  عدد  وبلغ  جديد  كالسييك  معامري  بطراز   1910 العام  يف  بناؤها  وأُعيد 

.)M. Koromila, Th. Kontaras, 1997, 117-129( آنذاك 1800 تلميذ

 ويف شامل إزمري، عند مدخل الخليج، تقع مدينة فوكيا )بااليا فوكيا ونيا فوكيا( 

يونانية.  أغلبية  وتسكنها  فورال  من  أصغر  وهي   ،)Palaia Fokia, Nea Fokia(

العام 1904 نحو 7704 أشخاص  يقطنها يف  كان  األكرث سكانا،  فبااليا فوكيا، وهي 

يشتغل   ،)N. A. Chorbou, 1988, 61( األرثوذكس  اليونانيني  من   6300 منهم 
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كثري منهم، مثل سكان فورال، يف زراعة الكروم وإنتاج العنب من نوع السلطانية 

نهر  مبستنقعات  مرتبط  نشاط  لهم  كان  كام   ،)soultania, rozakia( والروزاكية 

إيرموس املالحة الواقعة شامل املدينة، فكان امللح ُيخّزن يف صهاريج كبرية باملدينة 

وُيصّدر بواسطة السفن كام هي الحال بالنسبة إىل العنب. وكانت الطائفة اليونانية 

مبيعات  عىل  ُتطبق   )dimogerontia( بـ»دميوغريونتيا«  ُتعرف  رضيبة  ل  تحصِّ

العنب وامللح وتسمح بتغطية معظم نفقات املدرستني اليونانيتني )البنني والبنات( 

.)N. A. Chorbou, 1988, 140-152( اللتني كانت الدراسة فيهام إجبارية

 

خالصة: انكسار الوحدة القدمية للمجال الجامع
بني أرخبيل إيجة والساحل األناضويل

إيجة  بحر  بحوض  األوىل  القدمية  العصور  منذ  الصغرى  آسيا  غرب  ارتبط   

كل  الطويل وعىل  الزمن  الرابطة يف  وتندرج هذه  اليوناين.  العامل  قلب  كان  الذي 

تبادل  يتوقف  ومل  والسياسية.  والثقافية،  والدميوغرافية،  االقتصادية،  األصعدة: 

البضائع والسكان يف هذا املجال الساحيل واألرخبييل الذي كان البحر بالنسبة إليه 

كالشبكة التي نسجت عليها كل هذه الصالت والتي كانت عامال مساعدا عىل حركة 

منطقة  كامل  عىل  بانفتاح  والقارة  الجزر  بني  التالحم  وترافق  املتنوعة.  املبادالت 

البحر املتوسط، ظل حارضا عىل الرغم من كل التحوالت الجغرافية التاريخية من 

عهد املسينيني إىل اإلمرباطورية الفارسية، ومن املاملك الهيلينستية إىل اإلمرباطورية 

الرومانية والبيزنطية ثم العثامنية. 

 وشهدت الفرتة املمتدة من نهاية القرن الثامن عرش إىل بداية القرن العرشين 

عدة هجرات للسكان من بالد اليونان وجزرها نحو آسيا الصغرى الغربية والسهول 

الوضع  وتغرّي  محدودة.  هجرات  شكل  يف  األناضول  داخل  إىل  وحتى  الساحلية، 

اإلقليمي يف عهد القوميات، مع نشأة دولتني قوميتني )اليونان يف 1829، تركيا يف 

1922(، وظهور حدود جديدة، فُحرمت جزر األرخبيل اإليجي منذ معاهدة لوزان 

)1923( من نطاقها القاري املتقدم، يف حني ُحرم األناضول من امتداده يف األرخبيل.

 وقد انفتحت الحدود مجددا أمام املبادالت والتنقل مع تطور السياحة عىل 

ومواجهة  تظل خط كرس  القوميتني  الدولتني  بني  الحدود  أن  غري  الحدود،  جانبي 
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الصخرية  الجزر  وبعض  القارية  للهضبة  الطبيعية  املوارد  بشأن  ممكنة  عسكرية 

الصغرية القريبة من السواحل الرتكية واليونانية، إضافة إىل اإلشكاليات التي يطرحها 

حارضة  واملتجددة  الظرفية  التشنجات  هذه  وستظل  الجوي.  املجال  يف  التحليق 

الربيطانية،  السلطة  التي كانت تحت  القربصية. فجزيرة قربص  املسألة  ُتحل  ما مل 

اليونانيون  فيها  يتعايش  مستقلة  دولة  باعتبارها  وضعها  عىل  الحفاظ  تستطع  مل 

االتحاد  يف  إدماجها  يسمح  ومل  دولتني،  إىل   1974 العام  منذ  ُقّسمت  إذ  واألتراك، 

األورويب يف العام 2004 بإزالة الرشخ القائم عىل جانبي الخط األخرض، وإن ُفتح هذا 

األخري أمام حركة التنقل بني قسمي الجزيرة.
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من  أكرث  العثامنية  اإلمرباطورية  هيمنت 

متفاوتة،  بدرجات  العريب  العامل  عىل  قرون  ثالثة 

واضطرت إىل التخيل عنه يف نهاية الحرب العاملية 

األوىل بضغط من القوى الغربية )إنجلرتا وفرنسا(. 

إال  املايض  هذا  من  املعارصة  تركيا  تحتفظ  ومل 

مبنطقة حدودية يف الجنوب الرشقي من إقليمها يف 

كيليكيا ويف الرشق، عىل طول الحدود مع سورية 

ومسلمة  مسيحية  أقليات  فيها  تعيش  والعراق، 

ناطقة بالعربية. وقد ارتسمت منذ القرن الحادي 

عرش حدود جديدة يف طوروس بني مجال مسلم 

ناطق بالرتكية يف الشامل الغريب وآخر مسلم ناطق 

بالعربية يف الجنوب الرشقي ظل يسيطر عليه فرتة 

طويلة العسكر األتراك أو األكراد.

الواجهة احلدودية
 مع العامل العربي

يف جنوب شرق األناضول

ومنطقة  القدمية  اإلسكندرون  »والية 
التامس بني سورية وكيليكيا، يطبعهام 
يتعذر  عريب-إسالمي  إقليمي  سياق 
واجهتها  يف  تجاوزه  تركيا  عىل 
الحدودية الجنوبية الرشقية مع العامل 
العريب الذي كان فرتة طويلة جزءا من 

اإلمرباطورية العثامنية«

14
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 ويقع الجنوب الرشقي للجمهورية الرتكية خارج الهضبة األناضولية التي 

خليج  الغرب، يف جوف  ويف  الغريب.  عنها سالسل طوروس وطوروس  تفصله 

اإلسكندرون، تعترب الهضاب الكلسية لكيليكيا تراخيا )كيليكيا الوعرة( وسهل 

هذه  وتكتمل  ورائها،  من  العريب  والعامل  لسورية  امتدادا  الرسويب  كيليكيا 

كتلة  التي متتد حتى  والفرات  التالل بني دجلة  املنطقة رشقا مبنطقة سفوح 

باتجاه صحراء  أي  الجنوب  نحو  قليال  وتنحني  الجبلية،   )Hâkkâri( هكاري 

كتلة  كانت  كام  العريب.  العامل  إىل  تنتميان  اللتني  الرافدين  وبالد  الزور  دير 

هاتاي )Hatay( الجبلية الصغرية عىل طول الساحل يف الجنوب منطقة لجوء 

لألقليات اإلثنية العربية واألرمينية. ومل ُتلَحق هذه املنطقة الحدودية املمتدة 

من الرشق إىل الغرب، التي متثل آخر ما تبقى داخل تركيا من الواليات العربية 

ُكّلفت  إذ   ،)1939( متأخرة  فرتة  يف  إال  نهائيا  الرتكية  بالجمهورية  العثامنية، 

فرنسا باعتبارها قوة الحامية يف سورية، بإدارة سنجاق اإلسكندرون بعد تفكك 

اإلمرباطورية العثامنية.

 حافظ هذا املجال فرتة طويلة عىل تعدده اإلثني: العرب، واألرمن، والرسيان، 

واألكراد، واألتراك. وبعد أن كانت كيليكيا قاعدة النطالق الغزوات العربية يف آسيا 

من  وكان  عرش(.  الثاين  )القرن  أرمينيا  ململكة  مقرا  أصبحت  البيزنطية،  الصغرى 

التي متتد عىل طول 900 كلم،  والدفاع عنها، وهي  الحدود  ترسيم هذه  الصعب 

وتتبع يف جزء منها خط السكة الحديد الرابط بني األناضول وبغداد. 

 وقد أصبحت هذه املنطقة مجددا منطقة حساسة بسبب الحرب األهلية 

الدائرة رحاها يف سورية منذ 2011، إذ عربها الالجئون السوريون )نحو مليون 

أبرز  هي  فام  بالحرب.  مرتبطة  تهريب  حركة  من  تعرفه  ما  عىل  فضال  الجئ(، 

الطويل؟  الزمن  يف  املنطقة  ميَّزت  التي  العربية  اإلقليمية  السياقات  خصائص 

آمنة  حدودا  لجعلها  متاما  مشهدها  رسم  والكامليون  االتحاديون  أعاد  وكيف 

للدولة القومية الرتكية املتجانسة إثنيا؟ باعتبار أن هذا املجال تأثر كثريا بعملية 

إبادة األرمن. وأخريا فإن هذه املنطقة التي ال تبعد كثريا عن فلسطني وإرسائيل 

ميكن اعتبارها أيضا واجهة حدودية مع العامل اليهودي الذي أعاد تشكيل ذاته 

بتمّلك ما اعتربه موطنا أصليا له يف نهاية العهد العثامين ومبؤازرة القوى الغربية. 
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لرتكيا  الرشقية  الجنوبية  الحدودية  الواجهة  من  تجعل  املعطيات  هذه  كل   

نقطة التقاء وتصادمات ومبادالت بني شعبني إمرباطوريني يف الزمن الطويل: العرب 

واآلشوريني- واليهود،  األرمن،  وجودها:  عىل  حافظت  أخرى  وشعوب  واألتراك، 

الكلدان، واألكراد. وقد واجهت الدولة القومية الرتكية صعوبات جمة يف مسعاها 

إىل متلك هذا املجال الذي مل تشهد حدوده املتأزمة استقرارا كامال حتى اليوم.

 

الغزوات العربية يف آسيا الصغرى )ق. 7 – 9 م(
 كانت الغزوات العربية موسمية شبه سنوية، اتخذت شكل عمليات عسكرية 

برية من نوع حرب العصابات أو الغارات، أما يف البحر فيمكن وصفها بالقرصنة. 

يف  العرب  ينجح  ومل  التاسع.  القرن  إىل  السابع  القرن  من  األعامل  هذه  ودامت 

االستقرار بشكل دائم يف هذه املناطق أو يف ضمها نهائيا إىل البالد املفتوحة، عىل 

الرغم من إرصارهم والوسائل التي سّخروها والرصاعات الداخلية بني القوى املحلية 

)H. Ahrweiler, 1971, 6-7(. وشملت الغارات العربية آسيا الصغرى كلها ما عدا 

ثغور  والية  جّلها  العرب عىل  التي سيطر  كيليكيا  وأصبحت  األسود.  البحر  ساحل 

تنطلق منها معظم الحمالت، وكذلك الشأن بالنسبة إىل حوض الفرات يف ميليتني 

 .)Germanicée جريمانيسيا( )Commagène( أو كوماجني )Mélitène(

بوداندوس  )خوانق  كيليكيا  أبواب  عند  طوروس  يعربون  العرب  وكان   

العسكرية  الحمالت  مراحل  أوىل  وكانت   .)Adata( آداتا  خوانق  أو   Podandos(

الغزو  محاور  وتنتهي   ،)Lycaonie( وليكاونيا   )Cappadoce( كابادوكيا  منطقتي 

املختلفة عند أحواض أنهار آسيا الصغرى، غري أن العرب نادرا ما نجحوا يف إخضاع 

املدن الكبرية، وانحرصت أعاملهم غالبا يف نهب أرياف كابادوكيا وليكاونيا وإيزوريا 

لألساطيل  البحرية  الهجامت  كثريا  الساحلية  الجهات  عانت  حني  يف   ،)Isaurie(

الكريتية والكيليكيا التي شّلت حركة املالحة والتجارة يف بحر إيجة، مام نتج عنه 

إفقار السكان بسبب تراجع الزراعة وانكامش النشاط التجاري والصناعي، وأدى إىل 

التقهقر االقتصادي لعدة مدن تجارية.

 قاومت بيزنطة الغزوات العربية، واعتمدت أساسا عىل تقسيم إقليمها »إىل عدد 

من املقاطعات العسكرية املستقلة عن املقاطعات القدمية، يدافع عنها جيش محيل 
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 ،)stratège( »يجند أفراده محليا ويرشف عىل قيادته زعيم عسكري ُيعرف بـ»السرتاتيج

يساعده ضباط وموظفون، وتوكل له السلطات املدنية والعسكرية املطلقة يف املنطقة 

 .)H. Ahrweiler, 1971, 20( .»التي يكلف بإدارتها )thème( الثيم

 وُمنح الجنود البيزنطيون أرايض ميكنهم توريثها، فكان ذلك عامال جعلهم 

يشكلون جيشا أكرث فعالية والتزاما من جيوش املرتزقة السائدة يف ذلك العهد. 

أو  ثيامت  ُأنشئت  حيث  البحرية  عىل  إصالحات  نفسه  الوقت  يف  وُأدخلت 

محليا،  ُيجهز  السواحل  لحراسة  خفيف  أسطول  منها  كل  لدى  بحرية  مناطق 

وتعزز هذه األساطيل األسطول اإلمرباطوري العامل يف أعايل البحار الذي يضم 

سفنا من نوع »الدرومون« )dromons(، وهي سفن ثقيلة تستعمل قذائف 

النار للدفاع عن نفسها. 

مبقاومة  البيزنطية  لإلمرباطورية  واإلداري  العسكري  التنظيم  هذا  سمح   

 .)H. Ahrweiler, 1971, 22( الصغرى  آسيا  لفتح  العريب  املرشوع  وإفشال 

قالع  من  يتكون  حقيقي  دفاعي  ببناء خط  الدفاعي  النظام  فعالية  وارتبطت 

الغزاة.  يتبعها  التي  املسالك  مبراقبة  تسمح  االسرتاتيجية  النقاط  يف  ُأقيمت 

األرياف  بـ»الكاسرتا« )kastra( تستقطب سكان  املعروفة  القالع  وكانت هذه 

املحيطة الذين كانوا عرضة للغزاة العرب، فتحولت هذه القالع إىل مراكز إدارية 

 ،)phèseÉ( وأفسس ،)Milet( ومييل ،)Attalée( واقتصادية حقيقية، مثل: آتايل

وإزمري   ،)Nicomédie( ونيكوميديا   ،)Synada( وسينادا   ،)Nicée( ونيقية 

.)Amorion( وآموريون ،)Smyrne(

 وعىل الرغم من ضعف سلطة الخالفة العباسية يف بغداد يف القرن العارش، 

خرج أمري حلب سيف الدولة )916 – 967 م( منترصا من مواجهته البيزنطيني 

املرتزقة  من  بجيش  ذلك  يف  واستعان  العارش،  القرن  خمسينيات  أواخر  حتى 

 ،)Daylamites( يضم خليطا من البدو، واألكراد، والرماحني األتراك، والديلميني

وهي قبيلة من شامل إيران يتميز رجالها برباطة الجأش يف التضاريس الصعبة. 

أضفت  عالية  قتالية  بروح  مدفوعني   )gazis( الغازي  املجاهدون  هؤالء  وكان 

فعالية عىل مقاومتهم يف املواقع الحدودية املحصنة. بيد أن الدولة التي أنشأها 

العباسيون يف شامل سورية ومنطقة الجزيرة للتحكم يف الطرق التجارية وتوفري 
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املداخيل مل تكن بالحجم الذي يسمح لها بتحقيق نرص حاسم عىل اإلمرباطورية 

.)C. Personnaz, 2013, 73-79( البيزنطية

 

اسرتجاع كيليكيا من طرف البيزنطيني
 أبعد اسرتجاع نيسيفور فوكاس )Nicephore Phocas( لكريت يف العام 961م، 

السواحل  عن  املسلمني  تهديدات   ،)Chandax( شانداكس  وسقوط  حصار  بعد 

برتكيز  للبيزنطيني  البحر  عىل  السيطرة  وسمحت  الرشقي.  املتوسط  يف  البيزنطية 

الدولة  فانهزم سيف  الصغرى.  الرشقية آلسيا  الحدود  أكرب عىل  بفعالية  جهودهم 

وكان سيف  أحد خوانق طوروس،  فوكاس، يف  نيسيفور  أخي   ،)Léon( ليون  أمام 

الدولة عائدا عندها بغنائم كثرية من حملة عسكرية مظفرة. 

 بعدها قاد ليون يف العام 962م حملتني مظفرتني يف املنطقة املمتدة من كيليكيا إىل 

 ،)Marash( ومرش ،)Anazarbe( الفرات، واستوىل عىل عدة مواقع محصنة: آنازرب

ومنجب )Manjib( وهيارابوليس )Hiérapolis(. ومل يتوقف إال عند أسوار حلب التي 

مل يحاول االستيالء عليها مفضال الرجوع إىل قيرصية )Césarée( يف كابادوكيا ليتمتع 

بنشوة النرص وحتى يكون عىل اطالع عىل ما كان يجري يف القسطنطينية من مناورات 

حول خالفة اإلمرباطور رومان )Romain( الذي مات فجأة. 

الجيش والشعب، وحتى  بدعم من  إمرباطورا  ليون  أُعلن  العام 963م   ويف 

يحصن الحدود الرشقية ويحمي اإلمرباطورية بصفة دامئة من غارات وتدخالت 

العرب، تعنيَّ عليه إخضاع كيليكيا تلك املنطقة املحورية بني سورية ومن ورائها 

العامل العريب من جهة، وآسيا الصغرى من جهة أخرى، إذ مل تعد سلسلة طوروس 

البيزنطية  األرايض  أبواب كيليكيا( كافية لضامن حامية  الجبلية وخوانقها )مثل 

.)C. Personnaz, 2013, 81-96(

آمانوس  ونهر  والجبال  البحر  بني  واملنحرص  املثلث  كيليكيا  سهل  كان   

)Amanus( خاضعا للعرب الذين كان بإمكانهم شن غارات متكررة عىل الهضبة 

ملجاهدي  ملجأ  كيليكيا  سهل  كان  كام  الغربية.  الصغرى  آسيا  وحتى  األناضولية 

البحر املسلمني بعد أن ُطردوا من جزيرة كريت، فاتخذوه قاعدة لغاراتهم البحرية 

عىل سواحل املتوسط الرشقي. »وكانت كيليكيا بالنسبة إىل العامل اإلسالمي مبنزلة 
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القاعدة املتقدمة، يقصدها املحاربون املسلمون الراغبون يف أداء واجب الجهاد ضد 

 .)C. Personnaz, 2013, 147( .»املسيحيني

)Mopsueste( وطرس  موبسويستي  استوىل عىل  قد  فوكاس  نيسيفور  وكان   

)Tarse( وطرد السكان املسلمني منهام وعوضهم مبسيحيني وخاصة األرمن، ووصل 

األسطول املرصي متأخرا، بحيث ُضّمت طرس إىل اإلمرباطورية البيزنطية، واتخذت 

مقرا لـ»سرتاتيج« يرشف عىل شؤون مقاطعة جديدة )ثيم(، فاسرتجعت اإلمرباطورية 

بذلك إقليام مهام جدا يف حامية آسيا الصغرى البيزنطية. 

 ويف العام 969م، سقطت أنطاكية بعد حصار طويل، قبل سقوط حلب، لُيلَحق 

الرشقية  الحدود  وتصبح  البيزنطية،  باإلمرباطورية  سورية  شامل  من  كبري  قسم 

)ثيودوزيوبوليس  أرمينيتني  مقاطعتني  أيضا  تشمل  التي  البيزنطية،  الصغرى  آلسيا 

Theodosioupolis، وطارون Taron(، قريبة إىل حد كبري من حدود تركيا الحالية. 

وبعد استيالئه عىل كريت ثم كيليكيا استحوذ نيسيفور فوكاس عىل قربص ليستكمل 

.)C. Personnaz, 2013, 141-152( تأمني سواحل املتوسط الرشقي

 

السياق اإلقليمي العريب - اإلسالمي
إىل سياق  اإلسالمي  والدين  العربية  الثقافة  عليه  تغلب  الذي  املجال   يخضع 

خاص به، يختلف كثريا عن السياقات التي تحكمت يف الدول واملجتمعات السابقة، 

وإن تبنى املجال العريب اإلسالمي بعض العنارص السابقة له. وطبعت هذه السياقات 

والسياسية  العسكرية  الهيمنة  أن  من  الرغم  عىل  بكاملها  األوسط  الرشق  منطقة 

العربية مل تدم سوى بضعة قرون )من القرن السابع إىل القرن العارش(، لتحل محلها 

أنظمة حكم إسالمية أخرى )خاصة منها الرتكية( حتى بداية القرن العرشين. وميكننا 

توصيف السياق اإلقليمي الخاص باملجال العريب اإلسالمي، الذي اليزال حارضا يف 

املجال الذي تشغله الدول العربية الحالية.

 ففي هذه املناطق الجافة والصحراوية وشبه الصحراوية تؤدي عصبية البدو 

املستقرين  الفالحني  حساب  عىل  سياسيا  مهيمنة  كانت  إذ  محوريا،  دورا  الرحل 

التي  وتلك  منها  القدمية  املدن  وتستغلهم  الدفاع،  وسائل  لديهم  تكن  مل  الذين 

متلكت املوروث الثقايف للعهود السابقة. ويف مثل هذه الظروف انعدمت العالقات 
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الزراعية  الحضارات  بها خالفا ملا يسود يف  املحيطة  املدن واألرياف  التالحمية بني 

يف الغرب أو يف الرشق األقىص، ومل توجد وطنية مرتبطة باألرض والدفاع عنها، فإذا 

الجامعة  إىل  باالنتامء  قوي  يغلب شعور  القبيل  الزعيم  أو  الحاكم  طاعة  استثنينا 

الدينية أي »األمة« التي متثل أهم واقع »وطني«.

 حّلل ابن خلدون يف القرن الرابع عرش اآللية التي قامت عليها الدولة اإلمرباطورية 

األموية ثم العباسية، وتقوم هذه اآللية عىل فصل بني السكان الحرض املستقرين 

املنتجني يف مجايل الفالحة والحرف والذين كان معظمهم يف القرنني األولني لإلسالم 

القبيل  بالعنف  املتشبعني  العرب  والبدو  ويهودا وزرادشتيني، من جهة،  مسيحيني 

والثاين  التاسع  القرنني  فاتحني. وبني  باعتبارهم  الذين يضمن هيمنتهم  )العصبية( 

الثقافة  إىل  وتحولهم  السكان  أغلبية  دخول  بعد  املعادلة  تغرّيت  امليالديني  عرش 

وخاصة  أخرى  »عصبيات«  إىل  العرب  من  الحريب  العنف  انتقل  بحيث  العربية، 

الرتكية )املامليك، والسالجقة، والعثامنيني( واملغولية)1(. 

 مل تكن الحدود بني الدول واملناطق محددة وراسخة كام هي الحال يف املجتمعات 

الزراعية، فقد كانت حدودا مؤقتة وغري واضحة املعامل، تتغري وفقا ملوازين القوى. 

ليأمنوا  الجبلية  املناطق  إىل  بالفالحة  املشتغلون  الحرض  السكان  يلجأ  ما  وعادة 

غارات البدو، أو إىل أحواض األودية حيث يكون الري ممكنا وتكون املدن قادرة 

 X. de( عىل الدفاع عن املجال الذي يضمن متوينها. وقد وصف كزافييه دو بالنهول

Planhol, 1968( حركات توسع البدو التي وصفها بـحركات »التحول إىل البداوة« 

)bédouinisations(. فلم يكن هناك توافق بني سكان املدن وأهل الريف املحيطني 

الدوام  عىل  مستعدة  مختلفة  دينية  نحل  أو  دينية  بني جامعات  تجاور  بل  بهم، 

للتنازع فيام بينها، فال وجود للتامسك اإلقليمي كام يف مـجتمعات الغرب والرشق 

األقىص. ومل يكن التضامن السيايس الديني قامئا عىل الجرية، فهو قد يجمع جامعات 

تفصل بينها مسافات قد تطول أو تقرص وفقا لالنتامء إىل مجموعة سياسية دينية.

نفوذ  منطقة  أي  الحرضية،  املنطقة  انتشارا  األكرث  املحيل  التنظيم  منط  كان   

طرق  التقاء  عند  الواقعة  املدن  فهناك  بها:  املحيط  الريف  عىل  املدينة  وهيمنة 

إقليمية  وحدات  تتوسط  التي  واملدن  القارات،  بني  والرابطة  الدولية  املواصالت 

طبيعية متجانسة )دلتا، أو حوضا صغريا، أو واحة، أو سهال مستقال(. هذا ومل توجد 
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إال نادرا بنى محلية تجمع بني أقاليم اقتصادية متكاملة مثل السهل والجبل. وكانت 

املراكز الحرضية عموما مستقلة بعضها عن بعض، فليست هناك شبكات حرضية 

تراتبية. ومتثل مدينة حلب يف الجنوب الغريب ومدينتا املوصل وكركوك يف الجنوب 

الرشقي أهم األقطاب الحرضية العربية يف املنطقة الحدودية، وكانت للجمهورية 

الرتكية لفرتة طويلة مطالب بضم املوصل وكركوك. وتقابل مدينة ديار بكر ومدينة 

هذا  يف  سلطتها  لتأكيد  تطويرهام  عىل  الرتكية  الدولة  عملت  اللتني  عنتاب  غازي 

املجال، مدن عربية وكردية عىل الجانب اآلخر من الحدود.

 أما والية اإلسكندرون القدمية ومنطقة التامس بني سورية وكيليكيا، فيطبعهام 

سياق إقليمي عريب إسالمي يتعذر عىل تركيا تجاوزه يف واجهتها الحدودية الجنوبية 

الرشقية مع العامل العريب الذي كان فرتة طويلة جزءا من اإلمرباطورية العثامنية.

 

الواليات العربية داخل الدولة العثامنية
العالقات  تدهوَر  االتحاديون  لها  رّوج  التي  اإلقصائية  الرتكية  القومية   سببت 

اللغة  العربية. فقد عمل االتحاديون عىل فرض استعامل  بني إسطنبول والواليات 

رافضا.  أوجد رد فعل عربيا  الثمن، مام  كّلفهم  املدارس واملحاكم مهام  الرتكية يف 

العربية  الواليات  فيها  تتمتع  التي  العثامنية  الفدرالية  فكرة  للنقاش  ُطرحت  وقد 

األوىل  العاملية  الحرب  خالل  العريب  التمرد  يف خضم  أُجهضت  لكنها  باالستقاللية، 

بسبب سياسة جامل باشا القمعية يف دمشق وبريوت، ثم الثورة العربية يف العام 

1916 التي شجعها إن مل نقل أرشف عىل تنظيمها الربيطانيون. ووضعت اتفاقيات 

للوجود  حدا  واإلنجليز  الفرنسيني  بني   )Sykes-Picot( )1916( سايكس-بيكو 

م إىل مناطق نفوذ بني القوى األوروبية الغربية  العثامين يف العامل العريب الذي ُقسِّ

)H. Bozarslan, 2013, 271-273(. وقبل ذلك، يف القرن التاسع عرش، هدد محمد 

عيل )1815–1871( اإلمرباطورية بعمله عىل تأكيد استقاللية مرص وتحديثها.

العامني  الرتكيني يف  لإلحصاءين  وفقا  للسكان  اللغوي  التوزيع  تسمح جداول   

نطاق  عىل  جغرافيا  واملنترشة  تركيا  يف  املسلمة  األقليات  بتمييز  و1965   1950

واسع. فالناطقون بالعربية منهم، وهم األكرث عددا )347690 من مجموع 521712 

إىل  وينقسمون  لسورية،  امتدادا  تعترب  مناطق  يسكنون   ،)1960 العام  يف  نسمة 
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أربع مجموعات متباينة: فأكرثهم عددا سكان ما كان ُيعرف بسنجاق اإلسكندرون 

)هاتاي( الذي ُألحق بالجمهورية الرتكية يف العام 1939، غري أن نسبتهم يف هاتاي 

تراجعت من 37 يف املائة من مجموع السكان يف العام 1950 إىل 18 يف املائة يف 

هذا  إىل  بالرتكية  الناطقني  املهاجرين  من  كبرية  أعداد  توافد  بسبب   2005 العام 

اإلقليم الذي شهد طفرة اقتصادية كبرية. 

 وينقسم عرب هاتاي مثل جريانهم يف املناطق السورية املجاورة إىل علويني 

وسنيني حنفيني. وإذا كان العرب يشكلون قلة يف والية غازي عنتاب التي يغلب 

الجهات  يف  عددا  أكرث  لكنهم  كبريا،  اقتصاديا  تطورا  وتشهد  الرتيك  الطابع  عليها 

الواقعة إىل الرشق يف واليتي سانهورفة )Sanhurfa( وماردين )Mardin(، وحول 

الرشقي،  طوروس  سفح  عند  الشامل  ويف   ،)Midyat( ومديات   )Savur( سافور 

كام يف سهل جوروكوفا )Curukova(، حيث استقر فالحون ُنصرييون قدموا من 

الخرض  )زراعة  املسقية  املساحات  يف  للعمل  جاءوا  ومرصيون  الالذقية  مقاطعة 

.)M. Bazin, 2005, 399-400( )والقطن

 

املنطقة الحدودية مع العامل العريب
الزمن  من  عقدين  مدى  عىل  بدقة  لرتكيا  الرشقية  الجنوبية  الحدود  ُرسمت   

)1920–1940(. فهذه الحدود الخطية املحددة جغرافيا واملراقبة عسكريا واملجسدة 

ماديا، كانت أمرا جديدا بالنسبة إىل الرشق األوسط بعد العهد العثامين، فتعني فرض 

وتكثيف سلطة الدولة فيها كام يف كامل القطر الرتيك: الجهاز األمني، والبريوقراطية، 

مام  والطرق(،  والتلغراف،  الحديد،  )السكة  الحديثة  االتصال  ووسائل  واملدارس، 

ألغى منوذج التنظيم القديم القائم عىل املناطق العازلة أو الثغور الحدودية حيث 

تكون حدود السيادة غامضة. وقد قاوم سكان املناطق الحدودية الذين تعودوا عىل 

العامني  بني  األكراد  انتفاضات  من  يتبني  كام  الدولة،  سلطة  توسع  كبرية  استقاللية 

1925 و1938 )الشيخ سعيد، ودرسيم(.

 ومن أجل تأكيد سلطتها التي كانت التزال مهلهلة لجأت الجمهورية الرتكية إىل 

أعامل قمع واسعة، واضطر املتمردون األكراد وأرمن كيليكيا الذين نجوا من املجازر 

 S. Altug,( والتهجري إىل اللجوء إىل األرايض السورية الخاضعة إلدارة الحامية الفرنسية
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الحاجز  مبنزلة  الجديدة  الحدود  فكانت   .)99-B. T. Thomas White, 2009, 92

املرغوب  غري  واملسيحيني  املتمردين  من  مأمن  الرتكية يف  األرض  يجعل  الذي  املنيع 

إىل  بالنسبة  أما  السكان.  من  تبقى  ما  عىل  سلطتها  برتسيخ  للدولة  ويسمح  فيهم، 

الفرنسيني الذين فرضوا نظام الحامية عىل سورية بعد تفكك اإلمرباطورية العثامنية، 

حدودا  كانت  بل  السوري  للقطر  حدودا  إليهم  بالنسبة  الحدود  هذه  تكن  فلم 

الالجئني  الفرنسيون  فاستقبل  الروماين،   )Limes( بـ»الليمس«  شبيهة  إمرباطورية 

األكراد واألرمن والرسيان لتعزيزها وتشكيل منطقة تفصل املسلمني السوريني العرب 

عن املسلمني األتراك، مام عزز الشعور القومي السوري الذي عارض سلطات الحامية 

خشية إنشاء وطن قومي أرميني عىل الحدود الشاملية لسورية وطرد السكان العرب 

.)S. Altug, B. T. Thomas White, 2009, 102-103( من تلك املناطق

 )F. Deli, 2009, 98-117( ماردين  ومدينة  والية  حول  دراسة  أظهرت  وقد   

كام  الحدودية،  املنطقة  هذه  متيز  كانت  التي  الزوال  إىل  اآليلة  اإلثنية  الفسيفساء 

بّينت الدور الذي أدته الحدود منذ نهاية عرشينيات القرن العرشين يف كرس املحور 

التاريخي للتجارة بني املوصل وبغداد من جهة، وحلب من جهة أخرى. ويف إحصاء 

1965 )آخر إحصاء سجلت فيه لغات السكان(، كان األكراد يشكلون 67 يف املائة من 

سكان الوالية، والعرب 20 يف املائة ، واألتراك )أي الذين يعتربون الرتكية لغتهم األم( 

9 يف املائة، وكانت أغلبية السكان من املسلمني )93 يف املائة( مع أقلية من املسيحيني 

الرسيان )5.7 يف املائة(، ويف تلك الفرتة بدأت سياسة فرض التجانس اإلثني التي اتبعها 

والشمسيني  لليزيديني  وحتى  لألرمن،  وجود  هناك  يعد  فلم  أكلها:  تؤيت  الكامليون 

من  العرب  واستفاد  العام 1948.  إرسائيل يف  إىل  اليهود  )Shemsi(، يف حني هاجر 

روابطهم األرسية عىل جانبي الحدود يف تجارة التهريب والهجرات املوسمية للعمل، 

عادة  تؤدي  األسفار  وكانت هذه  البلدين،  بني  االقتصادي  الفارق  ذلك  وشجع عىل 

الحرفية  النشاطات  املسلمون ميارسون  العرب  الزوجات(. وأصبح  )تعدد  الزواج  إىل 

والتجارية التي كان يقوم بها األرمن والرسيان.

 وتشهد املنطقة تحوالت عميقة بسبب الحرب األهلية السورية املشتعلة منذ 2011، 

العابرة للحدود بنشاط تهريب األسلحة والوقود واملواد الغذائية،  التجارة  فعوضت 

ويشهد هذا النشاط ازدهارا غري مسبوق. كام لجأ أكرث من مليون سوري إىل تركيا، 
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يتوزع معظمهم بني نحو ثالثني مخيام لالجئني غري بعيد عن الحدود، وتشهد الحدود 

 J. Parkinson,( بني تركيا وسورية املمتدة عىل مسافة 900 كلم وضعا شديد التأزم

N. Malas, A. Albayrak, 2013, 82-83(. ويف فرتة تاريخية سابقة تأثرت كيليكيا يف 

الغرب ومنطقة ديار بكر)2( يف الرشق كثريا بإبادة األرمن وتبعاتها التي يجب تحليلها 

لفهم وضع هذه املنطقة الحدودية. 

 

كيليكيا وإبادة األرمن
 تشمل كيليكيا والية أضنة واألجزاء الغربية من والية حلب يف العهد العثامين، 

وكانت تنقسم إىل كيليكيا السهول يف الرشق، وهي كيليكيا الخصبة الغّناء، ذات الغطاء 

الجبلية ذات  أو كيليكيا تراخيا  الوعرة  الكثيف يف الشامل )طرس(، وكيليكيا  النبايت 

املناخ البارد، وهي منطقة فقرية تغطيها غابات رائعة )سيلينونت Selinonte(. وكان 

السوريون يسكنون جزءا من كيليكيا مع وجود مدن يونانية عىل السواحل، وخضعت 

رومانية  مقاطعة  63م  العام  يف  وأصبحت  البطاملة،  ثم  والسلوقيني  مقدونيا  مللوك 

اتخذها القراصنة قاعدة لهم، ثم فتحها العرب يف القرن السابع، لتخضع أخريا للسلطة 

وتطورت  فالحون  بها  استقر  محمد عيل  عهد  املرصي يف  االحتالل  وبعد  العثامنية. 

بها زراعة األرز. وكان املنعرج الحاسم يف تاريخها توافد املهاجرين )muhacir( أي 

الالجئني املسلمني من البلقان والقوقاز. وأصبح السهل حاليا قطبا زراعيا كبريا يستقبل 

العامل الذين يقصدونه موسميا، ويقدر عدد العاملني منهم يف زراعة القطن وحدها 

بأكرث من 100 ألف عامل، ويصل نطاق تأثري املنطقة إىل طوروس الرشقي والطوروس 

الغريب، وحتى كردستان.

 منحت اتفاقيات سايكس بيكو املربمة بني فرنسا وإنجلرتا )1916( لفرنسا سلطة 

 )Moudros( حامية تدير مبوجبها كيليكيا ومنطقة اإلسكندرون بعد هدنة مودروس

)1918( التي رّسمت هزمية اإلمرباطورية العثامنية، فاضطر الجيش العثامين الثاين 

املرابط بديار بكر إىل االنسحاب، ومل يرتك إال قوات من الدرك لحفظ األمن، وعندها 

حاول الفرنسيون احتالل كيليكيا باالعتامد عىل كتائب أرمينية تابعة لفرقة الرشق 

األرمن  الالجئني  من  أفرادها  ومعظم  يف مرص  ُجندت  التي   )Légion d’Orient(

املتحدرين من األناضول ومن مناطق مختلفة من الرشق األوسط وحتى من أوروبا. 
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وكانت هذه الفرقة األرمينية تفتقر إىل االنضباط، دافعها الوحيد الرغبة يف محاربة 

األتراك واملسلمني عموما وإلحاق خسائر جسيمة بهم. 

حدتها  من  زاد  والتي  األرمينية  الرشق  فرقة  أحدثتها  التي  الفوىض  إىل  ونظرا 

أرميني  وطن  بعث  يف  آملني  األناضول  جهات  مختلف  من  األرمن  الالجئني  توافد 

األرمينية  القوات  ترحيل  إىل  واإلنجليزيون  الفرنسيون  الحلفاء  اضطر  بكيليكيا،  لهم 

واستبدالها بقوات بريطانية يف مارس 1919، غري أن االضطرابات بني األتراك واألرمن 

استمرت حتى الرحيل النهايئ للقوات الفرنسية والقسم األكرب من األرمن يف ديسمرب 

1921. ويف العام 1939 انتهى االحتالل الفرنيس لكيليكيا وسنجاق اإلسكندرون، وهام 

امتدادان جغرافيان لسورية التي كانت تحت الحامية الفرنسية. 

وقد تحولت منطقة أضنة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش إىل أهم مناطق 

إنتاج القطن يف العامل إىل جانب مرص التي استفادت معها من انهيار اإلنتاج األمرييك 

)بسبب حرب االنفصال األمريكية(. وكان لألرمن املوجودين بكرثة يف القطاع األوسط 

من الوالية ويف املدينة، وبالتحديد يف حي خضري-إلياس )Khidir-Ilyas( حول كنيسة 

فشكلوا  القطن،  لزراعة  الرتويج  يف  ريادي  دور   ،)Saint-Ètienne( إيتيان  سانت 

كانوا ميارسون زراعة صناعية  الخصبة بسهل أضنة حيث  األرايض  ملكيات كربى يف 

تتجه أكرث فأكرث نحو املكننة. كام طّور األرمن صناعة تحويلية إلنتاج خيوط القطن، 

يف  استثمرت  التي  أملانيا  وكذلك  وإنجلرتا،  فرنسا  من  تشجيعا  النشاط  هذا  ولقي 

التجهيزات، وتهيئة موانئ التصدير يف مرسني واإلسكندرون، وأنظمة الري، والصناعة 

 German-Levantine األملانية-الرشقية  القطن  )رشكة   1905 العام  منذ  التحويلية 

-Cotton Company( )Ugur Ümit Üngor, Mehmet Polatel, 2011, 107

109(. وانعكس هذا الوضع إيجابا عىل األرمن الذين أصبحت لديهم 25 مدرسة يف 

العام 1902 يف أضنة وسيس )Sis( يف منطقة كانت يف املايض مركزا ململكتي الباغراتيد 

)Bagratides( والروبينيد )Roubénides( األرمينيتني )ق. 12–13م(.

 ازدادت التشنجات اإلثنية بني األرمن واألتراك املحليني حّدة بعد مجازر 1895 يف 

عهد عبدالحميد الثاين. ويف العام 1909 تعرض 30 ألف أرميني ملجزرة ظلت من دون 

السنة مببادرة  التي حدثت يف صيف تلك  عقاب، وكانت تلك مقدمة إلبادة 1915 

من جمعية االتحاد والرتقي )CUP( التي وضعت مرشوع نزع الطابع األرميني عن 
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مدن أضنة ومرسني وسيس وطرسوس، وكذلك سهل أضنة. وُهّجر كل األرمن باستثناء 

بتحويل ملكية كل  أوامر  الجيش)3(. وأُعطيت  العاملني يف خط سكة بغداد وقوات 

من  بيعها  باتا  منعا  وُمنع  تركية،  رشكات  إىل  والورش  واملخازن  والدكاكني  املعامل 

 ،)115-Ugur Ümit Üngor, Mehmet Polatel, 2011, 111( طرف مالكها األرمن

الكاثوليكية  للكنيسة  اململوكة  املنقولة  واألمالك  املباين  كل  الرتكية  الدولة  وصادرت 

األرمينية )Catholicossat( يف مدينة سيس.

 ومبا أن ثلثي متاجر ومصانع أضنة كانت ملكا لألرمن أو تابعة لهم، فقد انهار 

اقتصاد الوالية من فوره، فأقفر البازار، وسببت عمليات التهجري واملجازر نقصا فادحا 

يف  وفعالية  عنفا  أكرث  اإلبادة  وكانت  القطنية.  الصناعة  يف  املؤهلة  العاملة  اليد  يف 

أضنة مقارنة بالواليات األخرى نظرا إىل ماضيها الذي مييزه العنف ضد األرمن ووجود 

الذي تركه احتاللها من  تاريخية قومية أرمينية يف املنطقة، فضال عن األثر  مطالب 

طرف الحلفاء. 

املوت  كتائب  يف  تطوعوا  الذين  املحليون  األتراك  اإلبادة  أعامل  عىل  وأرشف   

األتراك  األعيان  واستفاد  والرتقي،  االتحاد  جمعية  نظام  مع  وثيقا  تعاونا  املتعاونة 

القطنية  إذ استحوذوا عىل األرايض والصناعات  الوضع املستجد،  املحليون كثريا من 

التي اسرتجعت أهميتها يف أربعينيات القرن العرشين، بعد أن شهدت تراجعا كبريا 

يف اإلنتاج يف 1915 والسنوات التي تلتها، وأصبحت تركيا أحد أهم البلدان املنتجة 

 Ugur Ümit Üngor, Mehmet Polatel,( للقطن يف مطلع القرن الحادي والعرشين

.)2011, 120-132

 

والية ديار بكر: فسيفساء إثنية معقدة حتى 1915
 تقع والية ديار بكر بني دجلة يف الرشق، والفرات يف الغرب، واألرايض املرتفعة 

األرمينية والكردية يف الشامل، وصحراء بالد الرافدين يف الجنوب؛ ويتميز مناخها 

القاري بفوارق كبرية بني الصيف والشتاء. ومل تكن املنطقة قد دخلت عرص الصناعة، 

وتغلب عليها زراعات معاشية ميارسها الفالحون ونشاط الرعي املرتبط بالرُّّحل. 

إحدى  بها  تحيط  بازلتية  فوق هضبة  كالقلعة  بكر  ديار  مدينة  تنتصب   

أحدها مسيحي وآخر مسلم.  أحياء،  تضم عدة  وكانت  نهر دجلة،  انحناءات 
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ويف القرن التاسع عرش اتُّخذت املدينة مقرا للجيش العثامين الثاين وأحد أكرب 

سجون اإلمرباطورية العثامنية. وتتميز تركيبتها الدميوغرافية بتنوع إثني كبري 

يف  يعيشون  فالحني  األرمن  معظم  فكان  سواء،  حد  عىل  واملدينة  الريف  يف 

قرى ضمن أرس كبرية ُتعرف بالجريداستان )gerdastans(، خاصة يف مقاطعات 

ليس )Lice(، وسيلفان )Silvan(، وبتشريي )Beçiri(، وبالو )Palu(. أما األكراد 

الذين يدينون كلهم باإلسالم فُيصنفون وفق منط عيشهم: األكراد القبليون أو 

غري القبليني، شبه الرحل أو الحرض. وتنترش يف املنطقة عرشات القبائل القوية 

يسيطرون عىل مساحات شاسعة،  باآلغوات  ُيعرفون  زعامء  لسلطة  الخاضعة 

وميكنهم تجنيد آالف الرجال، وحتى 10 آالف رجل، يف رصاعهم الدائم من أجل 

السلطة والغنائم والدفاع عن الرشف. وكان األكراد غري القبليني فالحني بسطاء 

املشايخ  لقب  عليهم  ُيطلق  دين  رجال  أو   )kurmanc( بالكورمانج  ُيعرفون 

 .)134-mesayih( )Ugur Ümit Üngor, Mehmet Polatel, 2011, 133(

 ويدفع معظم الفالحني، بغض النظر عن انتامئهم اإلثني، إتاوة ورضائب للزعامء 

لهم  يهودي  ألف  لنحو  موطنا  املنطقة  كانت  كام  األكراد.  األرايض  مالك  وكبار 

املسيحيني  من  الكبري  العدد  وسط  كثريا  يظهرون  ال  كانوا  أنهم  بيد  كنيسهم، 

يعيش  كام  البساتني.)4(  وزراعة  الصغرية  التجارة  يزاولون  وكانوا  واملسلمني، 

اآلالف من العرب يف قرى يف مقاطعتي ماردين ومديات يف الجنوب. أما الرسيان 

يف  جبلية  منطقة  يقطنون  فكانوا  اآلراميني  أو  باآلشوريني  أيضا  ُيعرفون  الذين 

الجنوب الرشقي حول مديات، وينتمون إىل مذاهب مسيحية مختلفة، فمنهم: 

كانت  كام  والكلدان.  والنسطوريون،  والكاثوليك،  والربوتستانت،  األرثوذكس، 

جامعات صغرية من الغجر تعيش يف املراكز الحرضية، فضال عىل جامعات من 

الشمسيني املتحدرين من الزرادشتيني. هذا وكانت والية ديار بكر يف العام 1913 

تضم 1954 يهوديا، و104818 مسيحيا، و434236 مسلام، أي ثلثا من املسيحيني 

وثلثني من املسلمني.

مييز هذه الرتكيبة االجتامعية-اإلثنية املعقدة حدود غامضة وتداخل بني الهويات 

واإلثنية  القبلية  واالنقسامات  املختلطة  والقرى  متعددة،  الوالءات  فكانت  املختلفة. 

الوالءات،  أو  القرية مع املصالح اإلثنية والدينية  أو  القبيلة  كثرية، إذ تتداخل مصالح 
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مام يؤدي إىل تواصل ثقايف بني املجموعات املختلفة، بحيث ميكننا الحديث عن ثقافة 

الشعبيون  والشعراء  الشفوية  الثقافة  فيها  اكتست  بكر،  ديار  مبنطقة  خاصة  محلية 

األمية.  عليه  تغلب  مجتمع  يف  كبرية  أهميًة  املقاهي  يف  عال  بصوت  الجرائد  وقراءة 

وكانت الطرق الدينية املؤثرة مثل النقشبندية )Naksibendi(، والقادرية، والرفاعية، 

والكفروية )Küfrevi( نشيطة بني الزازيني واألكراد والعرب بواسطة مدارسها الكربى 

 .)Ugur Ümit ÜngÖr, Mehmet Polatel, 2011, 134(

 ويف العام 1895، يف عهد عبدالحميد، شملت املجازر 25 ألف أرميني، وأُجرب 

القرى.  ويف  املدينة  يف  ودكاكينهم  بيوتهم  وأُحرقت  اإلسالم،  اعتناق  عىل  األرمن 

بكر من  ديار  بازار  تجار  القبلية ظاهرة مستدمية. وكان معظم  النزاعات  وكانت 

األرمن والرسيان، وكذلك األمر بالنسبة إىل الحرفيني، يف حني تحكم األكراد يف تجارة 

املوايش، واشتغل الزازيون يف قطع األشجار والنقل بالقوارب عرب نهر دجلة. وكانت 

بعض األرس املسلمة الرثية والنافذة تهيمن عىل الساحة االجتامعية والسياسية يف 

املدينة، أما األرياف فانعدم فيها األمن منذ تفكيك اإلمارات الكردية يف منتصف 

.)Ugur Ümit ÜngÖr, Mehmet Polatel, 2011, 135-136( القرن التاسع عرش

 

اآلثار املدمرة إلبادة األرمن يف ديار بكر
 يف شهر مارس 1915 ُعني الدكتور محمد رشيد )Dr. Mehmet Reshid( حاكام عىل 

والية ديار بكر، وهو سليل أرسة رشكسية تتحدر من القوقاز الرويس، فاستقدم معه ميليشيا 

الحق  عليهم يف جرائم  بسجناء محررين محكوم  عززها  إىل 50 رشكسيا،   30 مكونة من 

العاديني. وكان محمد رشيد  الواليات  العام، وهذا ما منحه سلطة أكرب من سلطة حكام 

مهووسا بخطر القومية األرمينية، فشكل هيئة كّلفها بوضع خطة »إلنهاء املسألة األرمينية«، 

واضطلعت هذه الهيئة بتحقيقات ميدانية مبساعدة امليليشيا. كام تابع الوايل أعداء جمعية 

االتحاد والرتقي، فأوقف وسجن 600 من األعيان وأصحاب الحرف األرمن يف شهر أبريل من 

.)Ugur Ümit ÜngÖr, Mehmet Polatel, 2011, 137-139( السنة نفسها

بكر، وّجه  بديار  املسيحية  السياسية  النخبة  األكرب من  القسم  أن سجن   وبعد 

محمد رشيد اهتاممه إىل الزعامء الدينيني الذين تعرضوا للتعذيب وُقتل معظمهم. 

الجامعية،  اإلبادة  طابع  واتخذت  الوالية  يف  األرمن  كل  املجازر  شملت  ما  ورسعان 
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واغُتصبت نساء كثريات وجرى بيعهن جواري. وأعطى طلعت باشا أمرا بتهجري كل 

األرمن من الوالية وتوطينهم يف املوصل وأورفة ودير الزور. 

 ويف شهر يوليو من العام 1915 أنشئت لجنة »األمالك املهجورة«، وحّولت 

الكنائس ومنازل املسيحيني األثرياء إىل مستشفيات عسكرية ومخازن للذخرية 

وبيوت أيتام عامة ومساجد. وُأتبع تهجري األرمن بتجريدهم من أمالكهم، وكان 

أبرز املستفيدين من العملية الوزارات والعسكريون والربجوازية و»املستوطنون« 

ن ألبان وبوسنيون يف القرى األرمينية  الالجئون بسبب الحروب البلقانية، إذ ُوطِّ

والرسيانية يف سهول أضنة وماردين ضمن إعادة إعامر قرى السهل التي أقفرت 

بسبب عمليات اإلبادة.

أنقرة يف  والية  حاكام عىل  تعيينه  بعد  بكر  ديار  مدينة  رشيد  محمد  غادر  عندما   

مارس 1916 كان قد نجح يف استئصال القسم األكرب من السكان املسيحيني من والية ديار 

 .)Ugur Ümit ÜngÜr, Mehmet Polatel, 2011, 149-150( )بكر )157 ألف ضحية

وترضر استغالل مناجم النحاس وصناعته خاصة بعد اإلبادة التي قضت عىل اليد العاملة 

والتقنيني الذين كان معظمهم من املسيحيني، كام تأثرت زراعة أشجار التوت وتربية دودة 

القز ونسج الحرير. 

 ويف عرشينيات القرن العرشين ُرّحل نحو 40 ألف أرميني إىل سورية من دون 

أمل يف العودة. »وُعّوض الصناعيون األرمن والعامل الرسيان، الذين كانوا يشتغلون يف 

مناجم ميتلكها الربيطانيون ويرسلون منتجاتهم عرب سكة حديد ميتلكها األملان لتزويد 

تركية ترسل  تركية من مناجم  أولية  أتراك يستخرجون مواد  موانئ فرنسية، بعامل 

 Ugur Ümit ÜngÖr, Mehmet( .»عرب سكك حديد تركية لتزويد مستهلكني أتراك

Polatel, 2011, 162(. وهكذا ارتسمت معامل »اقتصاد قومي تريك« يف ديار بكر كام 

يف واليات أخرى.

 هذا واستقبلت اإلمرباطورية العثامنية اليهود يف وقت مبكر عندما كانوا يعانون 

جّل  يف  حارضة  اليهودية  الجاليات  وكانت  إسبانيا.  يف  خاصة  والتمييز،  االضطهاد 

املدن العثامنية حيث كانت تؤدي دورا اقتصاديا مهام يشبه دور الجاليات اليونانية 

كانوا  الذين  روسيا  يهود  استقدام  يف  الصهيونية  الحركة  بدأت  وعندما  واألرمينية. 

عرضة للمجازر إىل فلسطني بهدف إقامة دولة يهودية، اضطرت الدولة اإلمرباطورية 
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العثامنية بقيادة عبدالحميد الثاين، ثم حكومة االتحاديني منذ 1908، إىل وضع سياسة 

تتعامل من خاللها مع اليهود.

 

العربانيون اليهود: من الشتات إىل االستيطان يف فلسطني العثامنية
أبرزه ف.  ما  والبقاء، وهذا  االستمرار  بقدرة فريدة عىل  اليهود  أو  العربانيون   متّيز 

برودال عندما تعرض لهذه الظاهرة يف منطقة البحر املتوسط: »فاألمر الوحيد املؤكد 

صلبة  نواة  بقائه  يف  تكمن  ومتلمله  ودميومته  وقوته  إرسائيل  شعب  قدر  أن  هو 

 F.( .»ترفض بعناد الذوبان يف غريها من الشعوب، فتلك حضارة ظلت وفية لنفسها

Braudel, 1966, 155(. وقد وضع برودال مفهوم »حضارات الشتات« لتحليل هذه 

اليهودي عبارة عن »جزر ال عد لها تائهة وسط أراض أجنبية«.  الظاهرة، فالشتات 

للوهلة  الجزر أكرث بكثري مام قد نعتقده  )F. Braudel, 1966, 137(؛ »وعدد تلك 

الزمن  عرب  واستمرارها  الجذري  بطابعها  اليهود  تشتيت  ظاهرة  ومتيزت  األوىل«)5(. 

الطويل، يف حني كانت هذه الظاهرة متأخرة نسبيا يف حالة األرمن، وخاصة األكراد، 

واالنتفاضات   ،1915 يف  األرمن  )إبادة  النطاق  واسعة  ملجازر  مبارشة  نتيجة  وكانت 

الكردية: الشيخ سعيد يف 1925، وآرارات يف 1930، ودرسيم يف 1938(.

 تختلف القدرة عىل البقاء التي مّيزت العربانيني، الذين تحولوا إىل شتات يهودي 

بعد تدمري معبدهم الثاين من طرف الرومان وطردهم يف العام 70م، عن تلك التي 

اإلمرباطوريات  أطراف  يف  جبالهم  يف  بعضهم  ظل  الذين  واألكراد  األرمن  طبعت 

املتاخمة ملواطنهم )العربية، والعثامنية، والفارسية، والروسية(. فخالل قرابة ألفيتني 

غاب العربانيون الذين أصبحوا يهودا عن أرضهم التاريخية األصلية، وتحولوا إىل أقلية 

ضئيلة يف فلسطني التي مل يعودوا إليها إال بعد 1882 بإقامة مستوطنات زراعية يف 

منطقة يافا ويف السهل الفلسطيني الذي يقل فيه السكان بسبب انتشار حمى املالريا.

ُطردوا من  الذين  السفرديم  اليهود  العثامنية  اإلمرباطورية  استقبلت   يف 1492 

إسبانيا، ويف أثناء فرتة طويلة امتدت من القرن السادس عرش إىل القرن الثامن عرش 

استقبالهم  لليهود، غري أن مسألة  العثامنية يف مناسبات عديدة ملجأ  الدولة  كانت 

يف أرايض اإلمرباطورية ُطرحت بشكل مغاير يف القرن التاسع عرش بعد املجازر التي 

تعرضوا لها يف روسيا يف العام 1881–1882 والتي سببت هجرة نحو مليون يهودي 
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توجه معظمهم إىل الواليات املتحدة وأوروبا الغربية. كام قبل السلطان عبدالحميد 

أنحاء اإلمرباطورية، وأال يرتكزوا يف  الثاين استقبال أعداد منهم برشط أن يتفرقوا يف 

فلسطني كام كانت ترغب يف ذلك منظمة هبات زيون )Hibat Zion( ومن بعدها 

الحركة الصهيونية الداعية إىل إقامة دولة يهودية يف املنطقة.

 ويف العام 1888 ُمنعت هجرة اليهود إىل فلسطني، ويف العام 1892 ُمنع اليهود 

الحاملون لجنسيات أجنبية من رشاء األرايض، وُحددت إقامتهم بثالثة أشهر لزيارة 

القدس، بحيث مُتنح لهم تأشرية ُتعرف بـ»الجواز األحمر« ُتلزمهم بهذه الرشوط. ويف 

العام 1901 حاول هرتزل )Herzel( من دون جدوى التفاوض مع عبد الحميد من 

اليهودية العاملية  أجل إقامة دولة إرسائيل املستقلة مقابل مساعدة رؤوس األموال 

لإلمرباطورية العثامنية يف أزمتها. ومل يقبل عبد الحميد إال باستقبال جامعات يهودية 

العثامنية، وتطلب  الحكومة  لتعليامت  الرافدين، وتخضع  وبالد  األناضول  تتوزع يف 

املواطنة العثامنية.

 وكان عبدالحميد يفضل توطني سكان مسلمني يف املناطق التي يقل فيها السكان، 

أما أعضاء جمعية االتحاد والرتقي الذين يتحدر معظمهم من مقدونيا وسالونيك فقد 

حصلوا عىل دعم قوي من اليهود والدومنة الذين كانت مصلحتهم تقتيض املحافظة 

 .)Fuat Dündar, 2014, 261-264( عىل الوضع القائم يف مقدونيا والبلقان آنذاك

وأدى منو الحركات القومية بني مسيحيي البلقان وفقدان أراض عثامنية يف الحروب 

البلقانية إىل هروب املسلمني واليهود عىل حد سواء، فقصد يهود البلقان إسطنبول 

قبل ذلك )1865(،  القرم  إزمري. كام سببت حرب  العثامنية وخاصة  املدن  وكربيات 

وتقدم الروس يف البلقان، هجرة السكان اليهود نحو اإلمرباطورية العثامنية.

 وبينام رأى االتحاديون يف اليهود حلفاء موضوعيني لهم يف رصاعهم ضد األغلبية 

املسيحية يف البلقان، فإنهم اعتربوهم منذ 1914 فئة غري مرغوب فيها يف األناضول 

وخاصة يف فلسطني، وتبنى الشباب األتراك سياسة عبدالحميد التي متنع استقرار يهود 

البلقان أو روسيا يف فلسطني، فمنع طلعت باشا، وخاصة جامل باشا، توطني اليهود 

يهودي  ُطرد 11300  العام 1915  نهاية  العثامنية. ويف  الجنسية  يحملون  ال  الذين 

يهود عثامنيني  إجبار  إىل  الصهيونية  للحركة  املعادية  السياسة  من فلسطني، وأدت 

عىل مغادرة فلسطني واالستقرار يف مناطق داخلية قليلة السكان مثل أورفة. وعىل 
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رغم قلة عددهم، أُجرب اليهود الحاملون لجنسية أجنبية عىل مغادرة سواحل تراقيا 

وبحر مرمرة وُهّجروا إىل قونية، يف حني ُترك الذين طلبوا املواطنة العثامنية أحرارا. 

بني  تواصل  وسيلَة  الرتكية  اللغة  استعامل  وُفرض  اليهودية  املدارس  بعض  وأُغلقت 

.)Fuat Dündar, 2014, 273-274( اليهود

 أراد جامل باشا ترحيل يهود القدس ويافا إىل سورية ليجعل من القدس »مدينة 

ترتيك  أجل  من  الرتكية«  الجامعة  فكرة  عليها  ترتكز  قوية  ونقطة  مقدسة  إسالمية 

دولية  لضغوط  يتعرض  كان  الذي  باشا  طلعت  من  الدعم  يلق  مل  أنه  غري  فلسطني، 

وتخىل  ثانية«.  أرمينيا  إىل  فلسطني  »تحول  لتفادي   ،1916 يف  أملانيا  من  خاصة  قوية، 

بعد  بريطانيا، خاصة  من  بضغط  نهائيا  للصهيونية  املعادية  سياستهم  االتحاديون عن 

إعالن بلفور )Balfour( )1917( وهو أول وثيقة ديبلوماسية تذكر رصاحة »إقامة وطن 

فرضت  الذي   ،1918 العام  وبحلول  ذلك  ومع  فلسطني«.  يف  اليهودي  للشعب  قومي 

فيه بريطانيا الحامية عىل فلسطني، كان قد ُهّجر أو أُجرب عىل الرحيل منها نحو نصف 

.)Fuat Dündar, 2014, 281-286( )1913 سكانها اليهود )املقدرين بنحو 120 ألفا يف

 وبعد قيام دولة إرسائيل يف قلب العامل العريب، وتطورها الرسيع، وتوسعها يف 

األرض، وخاصة منو قوتها العسكرية بدعم من الغرب، غري بعيد عن الحدود الجنوبية 

العامل  الحدودية لرتكيا مع  الواجهة  الدولة دورا رئيسا يف  الرشقية لرتكيا، أدت هذه 

العريب. وكانت تركيا أكرث تسامحا مع أقليتها اليهودية مقارنة بتعاملها مع األقليات 

املسيحية أو الكردية، نظرا إىل عدم وجود مطالب إقليمية يهودية يف األناضول، وألن 

فلسطني العثامنية ُوضعت تحت الحامية الربيطانية؛ كام مل تحدث مجازر ضد اليهود 

وفق  إرسائيل  تجاه  الرتكية  الدولة  سياسة  تغرّيت  وقد  هذا  األتراك.  ثم  العثامنيني 

رضورات سياستها يف الرشق األوسط، فهي سياسة ال تثقلها أثقال التاريخ كتلك التي 

تعقد العالقات مع أرمينيا واليونان وروسيا.

ثالثة شعوب مستدمية يف الزمن الطويل يف أطراف األناضول
الجنوبية الرشقية: األرمن واألكراد واليهود

القومية  بالدولة  عالقتهم  يف  واألكراد  واألرمن  اليهود  بني  الرئيس  الفرق  يكمن   

والدور التاريخي للشتات. فاليهود ُقطعت صلتهم مبوطنهم األصيل يهودا )بعد العام 
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)العامل  متوسطيا  شتاتا  فشكلوا  مبكر؛  زمن  ويف  جذرية  بصفة  منه  وُحرموا  135م( 

الروماين القديم(، ثم أوروبيا )العرص الوسيط(، ثم عامليا )منذ 1880(. وعىل رغم أنهم 

كانوا مهددين بالزوال يف 1942–1945 )املحرقة( فإنهم متكنوا بواسطة الحركة القومية 

الغرب  ومبساعدة  أوروبا،  وسط  يف  اليهودي  الشتات  داخل  نشأت  التي  الصهيونية 

واالتحاد السوفييتي، من إقامة دولتهم القومية )إرسائيل( يف 1948، التي أصبحت أكرب 

قوة عسكرية يف الرشق األوسط، ونجحت خالل ستني عاما يف استقطاب قرابة نصف 

.)Aliyah اليهود املنترشين يف العامل ضمن ما ُيعرف بـ»هجرة العودة« )اآللياه

ظاهرة  فهو  العامل(  يف  األرمن  من  املائة  يف   70 )قرابة  األرميني  الشتات  أما   

متأخرة زمنيا مقارنة بالشتات اليهودي، وإن كان مشابها له )60 يف املائة من اليهود 

يعيشون يف مختلف بقاع العامل(، ففي الحالتني يعيش معظم الشعب خارج حدود 

دولته القومية )جمهورية أرمينيا وإرسائيل(. أما معظم األكراد فيتوزعون حاليا عىل 

إليها  ينتمون  التي  األوسط  الرشق  بلدان  مدن  كربيات  يف  منترشة  شتات  جامعات 

)لبنان، وإرسائيل(،  )تركيا، وإيران، والعراق، وسورية(، وبلدان رشق-أوسطية أخرى 

والقوقاز )أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا(، وآسيا الوسطى )أفغانستان، وتركمنستان(، 

وخاصة أوروبا الغربية )أملانيا أساسا(. وتشكل الشتات الكردي يف فرتة متأخرة مقارنة 

بالشتات األرميني، إذ يعود معظمه إىل النصف الثاين من القرن العرشين.

عىل  الكبرية  بقدرتها  متيزت  التي  الثالثة،  الشعوب  بني  املقارنة  وتظهر   

عاملني  قامت عىل  اليهودية  الهوية  نواة  قوة  أن  الطويل،  الزمن  يف  االستمرار 

كانا حارضين منذ بداية تاريخ الشعب اليهودي، وهام: دين مميز )اليهودية( 

الرغم  إليه، واللغة )العربية(. وعىل  ال يسعى إىل دعوة اآلخرين إىل االنضامم 

من اجتثات الشعب متاما من موطنه األصيل وتحوله إىل جامعات مشتتة فإنه 

حافظ عىل هويته الدينية واالجتامعية والثقافية عىل الرغم من اختالف البالد 

 ،ladino والالدينو ،yiddish التي انترش فيها وتعدد اللغات املستعملة )اليديش

النواة  )املحرقة(  واإلبادة  واملجازر  )بوغروم(  االضطهاد  وعزز  والعربية...إلخ(. 

ما  بسبب  الوجود  من  زالت  أخرى  لشعوب  خالفا  اليهودي  للشعب  الصلبة 

اندماجه منذ وقت  اليهودي من  الشتات  له من االضطهاد. واستفاد  تعرضت 

طويل يف العامل الغريب يف إنجاح مرشوعه إلقامة دولة قومية عىل األرض األصلية 
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البعيدة املفقودة أي يهودا أو فلسطني، ومتكنت هذه الدولة من فرض وجودها 

بل حتى االزدهار يف بيئة معادية لها.

 من جهتهم ارتكز األرمن عىل لغتهم األصلية وعىل الدين املسيحي الذي اعتنقوه يف 

مرحلة الحقة، غري أنهم حافظوا عىل متيز قوي داخل املسيحية بفضل كنيستهم الرسولية 

األرمينية. كام أسس األرمن دولة يف وقت مبكر دامت عدة قرون )السالالت األورونتية 

orontide، واآلرتاكسية artaxide، واآلرزاسية )البارثية( arsacide( من عهد إمرباطورية 

اإلسكندر إىل عهد املاملك الهيلينستية، ثم بني اإلمرباطوريتني الرومانية والفارسية البارثية 

وبعدها الساسانية، قبل أن تنقسم هذه اململكة إىل كيانات شبه مستقلة، لتنبعث مجددا 

يف ثوب مملكة أرمينيا يف كيليكيا، لتزول بعدها وُتقّسم األرايض األرمينية بني اإلمرباطورية 

العثامنية واإلمرباطورية الفارسية الصفوية ثم القاجارية... ليظهر مرة أخرى كيان أرميني 

العاملية  الحرب  السوفييتي بعد  جديد )جمهورية أرمينيا شبه املستقلة( ضمن االتحاد 

األوىل، حصل عىل استقالله التام منذ 1990. فاألرمن مل ُيجتثوا أو ُيطردوا بشكل كامل من 

موطنهم األصيل مثل اليهود، وساعدهم عىل ذلك دعم القوة الروسية ثم السوفييتية لهم. 

وشهد األكراد أيضا عدم االستقرار املؤسسايت واإلقليمي يف الزمن الطويل كذلك الذي ميز 

تاريخ األرمن مع وجود فارق زمني بني الظاهرتني الكردية واألرمينية.

التي نظمها االتحاديون يف   نجحت دولة الجمهورية الرتكية، بعد إبادة األرمن 

نهاية العهد العثامين، يف القضاء عىل الوجود األرميني يف املنطقة الحدودية مع العامل 

العريب، عىل الرغم من محاوالت فرنسا البقاء فيها بوجودها يف سنجاق اإلسكندرون 

واعتامدها فرتًة عىل األرمن، قبل أن تتخىل نهائيا عن هذا املسعى يف العام 1939. 

الوقت الذي  الدولة الرتكية عىل الوجود الكردي والعريب، ففي  ويف املقابل مل تقض 

تناقص فيه عدد الرسيان أو اآلشوريني-الكلدان كثريا بسبب التصفيات اإلثنية واملجازر 

موجودين  املسلمون  العرب  ظل  األخرى،  املسيحية  األقليات  مثل  استهدفتهم  التي 

املبادالت  الجارة سورية من خالل  الحدودي مع  وتأقلموا مع موقعهم  املنطقة،  يف 

والهجرات القرسية )الالجئني بسبب الحرب األهلية السورية(؛ وكذلك األمر بالنسبة 

مع  الحدود  عرب  والتنقالت  املبادالت  حركة  عىل  اإلبقاء  يحاولون  الذين  األكراد  إىل 

الكردية  املنطقة  ومع  الرشقي،  الجنوب  يف  املستقلة  شبه  العراق  كردستان  منطقة 

السورية يف الجنوب والتي هي يف طريقها للتشكل.



اجلزء اخلامس

جماعات شتات شعوب آسيا الصغرى خارج 
الكيانات الوطنية:

فضاءات الذاكرة لدى جماعات الشتات 
واجلالية الرتكية خارج احلدود
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 رفض قسم كبري من شعوب آسيا الصغرى العثامنية االندماج القرسي عن 

طريق الترتيك، فتعرض للتقتيل أو أُجرب عىل مغادرة موطنه األصيل إىل املنفى 

أو  األناضول(،  ومسيحيو  واليونانيون،  )األرمن،  شتاٍت  تشكلت جامعات  حيث 

والعلويون(.  )األكراد،  بإرادته  منه  هاجر  أو  الرتيك  الوطن  حدود  داخل  ُهّجر 

وتصطدم  الذاكرة،  برابطة  األصلية  مبواطنها  املجتثة  الشعوب  هذه  وترتبط 

بسياسات ترفض االعرتاف مبا أصابها من مظامل عىل يد الدولة الرتكية يف نسختها 

القومية ثم اإلسالمية املحافظة. 

 ومل تتمكن هذه الشعوب دامئا من خلق مجال جديد خاص بها يف البالد التي 

أورويب شاسع  أنفسهم شهدوا حركية هجرة عرب مجال  األتراك  أن  استقبلتها. كام 

الثانية، وضمن هذه الحركية الشاملة تؤكد األقليات الكردية  العاملية  بعد الحرب 

واآلشورية-الكلدانية والعلوية هويتها الخاصة يف الشتات. وبواسطة مجال الهجرة 

يف  تسهم  الوطن  حدود  خارج  تركية  جالية  نشأت  وأوروبا،  تركيا  بني  يصل  الذي 

ترسيخ عالقة تركيا باالتحاد األورويب.
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إىل  الالجئني  من  كبري  عدد  توافد  أحدث    

ومغادرة  العرشين،  القرن  عرشينيات  يف  اليونان 

تغيريات  للبالد،  املسلمني  من  العدد  هذا  نصف 

التوازنات الدميوغرافية للدولة القومية  عميقة يف 

فقد  إقليمها.  عرب  السكان  وتوزيع  اليونانية 

البلقان  يف  القومية  الدول  أكرث  اليونان  أصبحت 

تجانسا، ومل تبَق فيها سوى أقلية مسلمة صغرية يف 

تراقيا مبوجب معاهدة لوزان )1923(. 

 فقد أُعيد تشكيل الفضاءات الريفية يف 

بتهيئة  وتراقيا  مقدونيا  يف  خصوصا  الشامل 

وظهرت  الالجئون،  فيها  استقر  جديدة  قرى 

أحياء  اليونان  مدن  معظم  يف  بالتدريج 

لالجئني،  األصلية  املواطن  إىل  ُتنسب  جديدة 

شــتات الالجئــني اليونانيني من 
آســيا الصغرى والبونط وتراقيا 

الشرقية:
جماالت الذاكرة

مخزون  أغنى  ميتلكون  »البونطيون 
يختلف  بالهوية  متعلق  أيقونوغرايف 
كثريا عام يوجد لدى الالجئني اآلخرين، 
ذاكرتهم  من  املخزون  هذا  ويتغذى 
ويغذيها يف الوقت نفسه، فهو يسمح 

ببناء ما يشبه الرواية األسطورية«

15
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تشكلت بعد فرتة قد تطول أو تقرص من »السكن العفوي« واملساكن املؤقتة 

والبيوت القصديرية. وكانت هذه الظواهر حارضة خصوصا يف أكرب حارضتني يف 

بالد اليونان وهام أثينا-بريايوس وثيسالونيك. 

 فهل كان الالجئون كتلة متجانسة تنتسب إىل الهوية نفسها، أو أنهم كانوا يتاميزون 

اسُتقبلوا  الرشقية؟ وهل  وتراقيا  الصغرى  آسيا  األصلية يف  مناطقهم  أو  مواطنهم  وفق 

استقباال حسنا، وهل اندمجوا بسهولة يف »وطنهم-األم«؟ وهل نسوا برسعة »أوطاَنهم 

املفقودة«، أو أنهم حافظوا عىل ذاكرة تربطهم بها وبضحايا أرسهم الذين قضوا فيها؟ 

وكيف نجحوا يف إعادة تشكيل مجاالت خاصة بهم يف بالد اليونان ومواطن الشتات، بعد 

قرابة قرن من األحداث األليمة التي أدت إىل هجرتهم القرسية؟

توطني الالجئني وأثره يف تهيئة اإلقليم والتخطيط العمراين يف بالد اليونان
 استقبلت بالد اليونان القسم األكرب من الالجئني من آسيا الصغرى وتراقيا الرشقية 

الذين وصلوا إليها بني العامني 1913 و1923. ويسمح إحصاء 1928 بأخذ فكرة دقيقة 

عن عدد الالجئني الذين استقبلتهم اليونان بشكل دائم )1104217 نسمة(، وأيضا عن 

 J. Sion, 1937, 516; M. Sivignon,( اإلحصاء  بتاريخ  الوطني  الرتاب  توزيعهم عرب 

40 ,2003( )الشكل 17(. وقد فّضل الالجئون االستقرار يف مقدونيا وتراقيا الغربية حيث 

وكانت  السكان،  املائة من  املائة و30 يف  بني 25 يف  ما  العام 1928  يشكلون يف  كانوا 

واملجال   ،)Pella( بيال   )nomes( نوميس  مقاطعات  يف  املائة  يف   50 تتجاوز  نسبتهم 

كان  التي  املناطق  وهي   ،)Kavala( وكافاال   ،)Drama( ودراما  لثيسالونيك،  الحرضي 

يسكنها عدد كبري من األتراك والبلغار املستبدلني )415949 نسمة(. أما املنطقة األخرى 

التي استقبلت عددا كبريا من الالجئني فهي منطقة آتيك )Attique( خصوصا حارضة 

مناطق  وبعدها  العمل؛  فرص  وتوافر  الكبري  االقتصادي  النشاط  حيث  أثينا-بريايوس 

 ،)Mytilène( وميتيلني   ،)Limnos( وليمنوس   ،)Eubée( وأويب   ،)Thessalie( ثيساليا 

املائة من  املائة و20 يف  الالجئني بني 5 يف  وشيو )Chio(، وكريت حيث ترتاوح نسبة 

مجموع السكان. كام يوجد الالجئون يف جميع املقاطعات )النوميس( األخرى، خصوصا 

 M.( يف مدنها، بنسب أدىن: أقل من 10 يف املائة، وأقل من 5 يف املائة يف حاالت كثرية

.)Sivignon, 2003, 40
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)الشكل 17(: توزيع الالجئني إىل بالد اليونان )1928(

منطقة  االستقرار يف  فّضلوا  فإنهم  اليونان،  بالد  كامل  وزِعوا يف  الالجئني  أن  ومع   

الرشقي  الشامل والشامل  والجزر(، ويف سهول وتالل  )السواحل  إيجة  بحر  حوض 

التي غادرها املسلمون والبلغار املستبدلون، وأيضا يف أكرب حارضتني يونانيتني )أثينا 

سالونيك

أثينا

بريايوس

بني 10% و20% من سكان املقاطعة )النوموس(

100كلم 0

نسبة الالجئني

بني 25% و50% من سكان املقاطعة

أكرث من 50% من سكان املقاطعة

مدن تضم أكرث من 100.000 الجئ
أهم مراكز استقرار الالجئني: نحو 10 آالف الجئ لكل نقطة

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014

J. Sion, 1937, P. 516 :املصدر
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وثيسالونيك(. ويظهر الطابع الريفي الستقرار الالجئني خصوصا يف مقدونيا وتراقيا 

وبدرجة أقل يف ثيساليا وكريت، حيث وجدوا أرايض تركها املستبدلون املسلمون أو 

ُمنحت لهم ضمن اإلصالح الزراعي، وهذا ما مّكنهم من إنشاء مزارع. أما يف املناطق 

األخرى فقد استقرت األغلبية العظمى من الالجئني يف املدن. ويف العام 1928 كان 

عدد الريفيني يفوق عدد الحرض بني الالجئني. واستقبلت مقدونيا وحدها 538 ألف 

الجئ، أي أكرث من النصف، وكانت أول منطقة من حيث عدد الالجئني، تضم ثلثي 

األرايض الصالحة للزراعة التي ُوضعت تحت ترصف لجنة توطني الالجئني، بحيث 

حصل 80 يف املائة من األرس عىل قطع أرض فيها)1(.

 تزايدت ظاهرة اللجوء خالل الفرتة املمتدة بني 1905 و1922 التي سبقت ما ُيعرف 

لدى اليونان بنكبة إزمري الكربى )Megali Katastrofi(، فُوضع أول قانون ينظم توطني 

33 ألف الجئ يف منطقة ثيساليا )نيا آنشيالو )Nea Anchialou(، وكان هؤالء الالجئون 

قد فروا من قمع البلغار لهم يف العام 1906. 

األتراك  وقمع   )1913–1912( البلقانية  الحروب  بسبب  الالجئني  عدد  وتزايد   

ألف   160 نحو  عددهم  وكان   ،1914 العام  يف  وتراقيا  الصغرى  آسيا  ساحل  ليونانيي 

والبونط.  القوقاز  من  جاءوا  آخرين  ألفا   60 نحو   1917 العام   يف  بهم  التحق  الجئ، 

وُأصدرت يف 1914 و1917 قوانني تنظم توطني هؤالء الالجئني يف مناطق ريفية، فتمت 

تهيئة 356 »مستوطنة زراعية« خصوصا يف مقدونيا، منها 28 عىل أراٍض عامة، و267 يف 

القرى، و61 يف ملكيات كربى ُتعرف بـ»تسيفليك« )tsiflik( تركها املهاجرون املسلمون 

 .)A. Karamouzi, 1999, 21-24(

يف  الالجئني  من  أكرب  أعداد  توافد  بسبب  فشلت  األوىل  التجارب  هذه  أن  عىل   

إىل  املقدمة  واملعونات  األولية  باملساعدات  وتكفلت   .)1950–1922( الالحقة  الفرتة 

مليون ومائتي ألف الجئ )قرابة ربع سكان اليونان آنذاك(، ثم توطينهم بعد ذلك، عدة 

 ،)EAP( منظامت وطنية ودولية، منها: صندوق إعانة الالجئني، لجنة توطني الالجئني

األحمر،  والصليب  الزراعة،  ووزارة  الوطني،  اليونان  وبنك  االجتامعية،  اإلعانة  ووزارة 

ومنظامت إنسانية مختلفة. 

 كام ُوضعت منظومة ترشيعية تضبط تطوير السكن والتخطيط العمراين يف اليونان 

يف أثناء هذه الفرتة: 130 قانونا و525 مرسوما يف العام 1926 وحدها. وقد استقر 47 يف 
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املائة من هؤالء الالجئني يف الوسط الريفي و53 يف املائة يف الوسط الحرضي نصفهم يف 

.)A. Karamouzi, 1999, 25( حارضة أثينا

جهاز  أهم  نشاط  فيه  توقف  الذي   1930 العام  وحتى  األول،  العقد  خالل   

مكلف بتوطني الالجئني، ُأنشئ 125 حيا حرضيا يتكون مجملها من 27456 مسكنا، 

يف  منها  املائة  يف   80 مسكنا،   129934 تضم  ريفية  قرى  يف  حيا  أو  قرية  و2089 

مقدونيا أو تراقيا و20 يف املائة يف بقية بالد اليونان. ويف حارضة أثينا-بريايوس، توزع 

الالجئون عىل 12 حيا رئيسا، منها: فريونا )Vyrona(، وكايزارياين )Kaisariani(، ونيا 

إيونيا )Nea Ionia(، وكوكينيا )Kokkinia(، وكوريدالو )Korydallou(، وآيغاليو 

 ،)Nea Chalkidona( شالكيدونا  ونيا   ،)Peristerio( وبرييسترييو   ،)Aigaleo(

ونيا سميمي )Nea Smymi(. ويف 34 حيا أصغر يف نطاق ميتد عىل مسافة أربعة 

 .)A. Karamouzi, 1999, 26( كيلومرتات حول املجال املبني

ريفية يف مجال قطره 15  نواة سكنية  ُبنيت 75  ثيسالونيك   ويف منطقة 

كيلومرتا حول املدينة؛ وتوزع الالجئون أيضا يف بعض األحياء داخل املدينة التي 

 ،)Toumba( تومبا  ،)Vyzantiou( فيزانتيو أصبحوا يشكلون معظم سكانها: 

عواصم  معظم  ويف   ...)Nea Varna( فارنا  نيا   ،)Kalamaria( كاالماريا 

املقاطعات )النوميس( ويف كثري من القرى الكبرية يف كامل بالد اليونان ُأنشئت 

أحياء وتحصيصات إلسكان الالجئني، مل تحرتم فيها دامئا إجراءات القانون، حيث 

العمراين  التخطيط  يف  كثريا  أثر  مام  التسامح  من  كبري  بقدر  الدولة  تعاملت 

الحقا، وهذا ما أفرز فوىض عمرانية كانت بادية يف النمو العمراين للعاصمة يف 

فرتة الحقة. 

إلسكان  الطوابق  متعددة  عامرات  بناء  أمام  املجال   1927 العام  قانون  أتاح   

واملدن  بأثينا  املركزية  األحياء  يف  االجتامعية  اإلعانة  وزارة  إرشاف  تحت  الالجئني 

 Nea( يعود بناء أحياء: نيا كوكينيا )األخرى، وإىل هذه املرحلة بالذات )1934–1939

 .)avenue Alexandra( وجادة ألكسندرا ،)Drapetsona( ودرابيتسونا ،)Kokkinia

أما يف األرياف، ففي الفرتة بني العامني 1924 و1940، حصل نحو 145 ألفا من أرس 

املزارعني عىل مزرعة ومسكن، منحتهم إياها لجنة توطني الالجئني )EAP( وبدرجة 

.)A. Karamouzi, 1999, 27( أقل وزارة الزراعة
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 ويف مرحلة ثالثة استمرت من 1951 حتى اآلن، تواصل توطني الجئي آسيا الصغرى الذي 

توقف يف أثناء الحرب العاملية الثانية ومن بعدها الحرب األهلية. وكان كثري من الالجئني 

يعيشون يف أكواخ ومساكن هشة وما ميكن اعتباره أحياء قصديرية، يف ظروف غري مقبولة. 

وبني 1951 و1957 ُأقيم عرشون حيا أو تجمعا سكنيا يف حارضة أثينا-بريايوس، منها: 

كاليثيا )Kallithea(، وكايزارياين )Kaisariani(، وتامبوريا )Tambouria(، ودرابيتسونا 

)Drapetsona(... ومثانية أحياء يف ثيسالونيك، منها: ستافروبويل )Stavroupoli(، ونيو 

ريزيو )Neou Rysiou(، وكاالماريا )Kalamaria(، وتومبا )Toumba(. وُأنشئت أحياء 

 ،)Serres( وسرييس ،)Kavala( أخرى يف نحو ثالثني مدينة يف بالد اليونان، مثل كافاال

وإديسا )Edessa(، وميتيلني )Mytilène(، وهالكيس )Halkis( يف أويب )Eubée(. غري 

مشاريع  وتواصلت  والهشة،  املؤقتة  املساكن  عىل  القضاء  تستطع  مل  الجهود  هذه  أن 

السكن االجتامعي لفائدة أرس الالجئني التي كانت تعيش يف ظروف بائسة)2(.

 تراجع عدد الالجئني الوافدين إىل البالد بعد الحرب العاملية الثانية مقارنة بالفرتة 

كانوا  والذين  األهلية  الحرب  بسبب  السياسيون  الالجئون  عاد   ،1974 وبعد  السابقة. 

يعيشون يف بلدان رشق أوروبا. وتغرّي مقياس سياسة اإلسكان، إذ مل تعد هناك حاجة إىل 

تهيئة أحياء بكاملها أو تجمعات سكنية كام يف الفرتة السابقة، وُوّزعت األرس الالجئة 

حديثا بني أحياء أنشئت سابقا. 

ُيعرفون  يوناين  الجئ  ألف   60 نحو  اليونان  بالد  إىل  عاد   ،1990 وبعد   

بـ»بالينوستونتس« )palinostountes( غادروا جمهوريات االتحاد السوفييتي السابقة، 

وهذا ما اضطر الدولة اليونانية إىل إنشاء هيئة جديدة )EIYAPOE( مهمتها استقبال 

وإسكان الالجئني الجدد الذين تعود أصول معظم أرسهم إىل آسيا الصغرى، خصوصا 

هؤالء  من  ألفا   15 بـ  وُتكفل  روسيا.  إىل  الهجرة  قبل  األسود(،  )البحر  البونط  منطقة 

ُأسكنوا يف تحصيصات سكنية وأحياء يف مدن صغرية برتاقيا، سابيس )Sappes(، كزانثي 

)Xanthi(، جيانويل )Giannouli(، كوترونيا )Kotronia( ويف مقدونيا الرشقية، زيغو 

.)Kavala( )A. Karamouzi, 1999, 29-31( يف كافاال )Zygo(

 وأّثر مجيء أعداد كبرية من الالجئني إىل بالد اليونان، خصوصا بني 1914 و1924 

وبدرجات أقل يف الفرتتني السابقة والالحقة، بعمق يف تهيئة اإلقليم والتخطيط العمراين 

يف شامل اليونان وحارضة أثينا، ويف كامل البالد بدرجة أقل. وكان سبب هذه الظاهرة 
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الهجرة القرسية شبه الكلية ليونانيي آسيا الصغرى وتراقيا الرشقية العثامنيتني، مام أدى 

إىل إعادة تشكيل وبناء فضاءات حرضية وريفية يف جزء كبري من بالد اليونان القارية 

وبعض جزرها.

فرض التجانس اإلثني من طرف الدولة القومية اليونانية
 تغرّيت طبيعة الدولة القومية اليونانية يف سياق »النكبة الكربى« يف آسيا الصغرى 

والهزمية العسكرية للدولة اليونانية وتوافد أعداد كبرية من الالجئني بعد معاهدة لوزان 

)1923(، فتخلت الدولة القومية اليونانية عن حلمها اإلمرباطوري إلحياء مجد بيزنطة 

املعروف بــ»إيديا الكربى« )Grande Idée(، وحدث تحول نحو تأكيد تجانس إثني، إذ 

فقدت البالد القسم األكرب من أقلياتها املسلمة أو غريها، وأصبحت الدولة اليونانية تشبه 

أكرث فأكرث الدولة القومية الرتكية الكاملية.

والرتقي )CUP( عن  االتحاد  إىل جمعية  املنتمون  األتراك  الشباب  وبينام تخىل   

وفق  تركية  قومية  دولة  إقامة  نحو  قدما  للسري  اإلثنيات  متعدد  العثامين  النموذج 

النموذج الغريب، وهو املرشوع الذي استكمله مصطفى كامل أتاتورك، فإن اليونانيني 

املرجعية  عىل  باالعتامد  استقاللهم  بدايات  يف  القومية  الدولة  منوذج  اتبعوا  الذين 

البيزنطي  النموذج اإلمرباطوري املستمد من اإلرث  القدمية، عادوا إلحياء  الكالسيكية 

السياسة  النموذج  هذا  حدد  بحيث  الكربى«،  »إيديا  أيديولوجية  جسدته  والذي 

الخارجية اليونانية منذ أربعينيات القرن التاسع عرش، وبلغ هذا التوجه أوجه تحت 

فرباير  يف  قدمتها  التي  املذكرة  يف  عنه  عرّبت  التي   )Venizelos( فينيزيلوس  حكومة 

1919 ملؤمتر السلم والتي تضمنت املطالب التاريخية لليونان يف آسيا الصغرى وتراقيا 

 .)A. Couderc, 2013, 389-399(

باباريغوبولوس  اليوناين  القومي  املؤرخ  كتابات  إىل  املرشوع  هذا  استند   

)Paparrigopoulos( الذي حاول إبراز االستمرارية بني العصور القدمية والعامل اليوناين 

التي اعتربها يونانية يف جوهرها، مام  البيزنطية  املعارص، والتي جّسدتها اإلمرباطورية 

املوحدة  الجديدة  اإلمرباطورية  الدولة  تصور  يف  محوريا  مجاال  الصغرى  آسيا  يجعل 

الساحل  أتراك  الهيلينية، مثل  الثقافة  إيجة والشاملة لسكان ظلوا خارج  لضفتي بحر 

 ،)Èpire du Nord( الشاملية  إبريوس  منطقة  وألبان  وتراقيا،  الصغرى  آلسيا  الغريب 
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ال  الذين  اليونانيني  السكان  مع  جنب  إىل  جنبا  يعيشون  الذين  تراقيا،  وأرمن  وبلغار 

يشكلون دامئا األغلبية. ووفق هذا املنظور يجب أن تضطلع الدولة اليونانية بدور »إدارة 

وحامية سكان كثريين ال ينتمون إىل اإلثنية اليونانية ضمن دولة تكون وريثة الجزء األكرب 

النموذجان  وكان   .)A. Couderc, 2013, 401( العثامنية«.  اإلمرباطورية  أرايض  من 

اإلمرباطوريان اآلخران لهذه الدولة ذات الطبيعة البيزنطية، هام اإلمرباطورية النابليونية 

من جهة واإلمرباطورية االستعامرية الفرنسية يف تلك الفرتة من جهة أخرى، والقامئة عىل 

إدماج سكان مختلفني يف دولة دميوقراطية حاملة لـ»حضارة راقية«. 

 تحطم هذا الحلم إىل األبد بسبب »النكبة الكربى« )Megali Katastrofi( يف 1922 

بفضل  اإلثني  تجانسها  حققت  متواضعة  قومية  دولة  إىل  اليونان  حجم  قّلصت  التي 

توطني أكرث من مليون الجئ معظمهم من آسيا الصغرى، حّلوا مكان نصف مليون مسلم 

اسُتبدلوا خصوصا يف شامل اليونان وأرخبيل بحر إيجة، بحيث تحولت الدولة القومية 

اليونانية إىل نسخة مختلفة للجمهورية الرتكية الكاملية التي تأسست يف الضفة األخرى 

من بحر إيجة.

 

الالجئون يف بالد اليونان: إنشاء الجمعيات
اليونانيني  الالجئني  من  املختلفة  اإلقليمية  اإلثنية  الجامعات  توزعت   1914 بعد   

والرتاقيون،   ،)Mikrasiates( )امليكرازياتيس  الرشقية  وتراقيا  الصغرى  آسيا  من 

ويف  استقبلتهم.  التي  اليونان  بالد  عرب  والبونطيون(  والكابادوكيون،  والقسطنطينيون، 

بعض القرى واألحياء الحرضية يف املدن الكربى أصبح الالجئون أغلبية، غري أنهم اختلطوا 

يف معظم الحاالت مع بقية السكان. ويف هذه القرى واألحياء الحرضية أصبح الالجئون 

إىل  جنبا  يعيشون  وكابادوكيا  والبونط  الرشقية  وتراقيا  وبيثينيا  إيونيا  من  املتحدرون 

جنب، وتعلموا كيف يتعايشون واختلطوا فيام بينهم ابتداء من الجيل الثاين بواسطة 

الزيجات املختلطة. 

 هكذا تبلورت هوية خاصة بـ»الالجئني« اليونانيني من األناضول، أو يونانيي الرشق، 

واستندت هذه الهوية إىل تجربتهم التاريخية يف املجتمع العثامين الذي كان أكرث انفتاحا 

وتنوعا من املجتمع الفالحي يف بالد اليونان املنغلق آنذاك. ويشرتك الالجئون يف إحدى 

خصائص هويتهم التي تربط بينهم وتجعلهم مختلفني عن اليونانيني »األصليني«، وتتمثل 
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هذه الخاصية يف قوة انتامئهم الديني إىل الكنيسة األرثوذكسية، الذي أسهم يف الحفاظ 

عليها نظام »املّلة« العثامين، فُهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بكنائسهم وأديرتهم التي عادة 

.)R. Hirschon, 1989( ما يتخذونها مزارات

 ظهرت عالقة الالجئني بـ»أوطانهم املفقودة« خصوصا من خالل الجمعيات التي 

أسسوها منذ ثالثينيات القرن العرشين، السيام بعد العام 1970. وإذا كانت مرجعية 

بعض الجمعيات موطنا أصليا محدودا، عىل سبيل املثال: إزمري، وبافرا )Baffra(، وسانتا 

)Santa(، أو جمعية كانت قد ُأنشئت يف املوطن األصيل قبل اللجوء، مثل: إيفكزينوس 

 ،)Merimna Pontion Kyrion( ومريمينا بونطيون كرييون ،)Evxinos Leschi( لييش

والقوقاز،  البونط  الكربى:  املناطق  إحدى  إىل  تنتسب  كانت  الجمعيات  معظم  فإن 

كابادوكيا، آسيا الصغرى )أجزاؤها الغربية والوسطى(، تراقيا، القسطنطينية.

 أسس اليونانيون البونطيون يف وقت مبكر، وقبل غريهم من الالجئني، جمعيات تركز 

عىل الثقافة والهوية والدين، فإىل جانب اضطالعها بدور تضامني واجتامعي وإنساين، 

انفردت  العرشين،  القرن  وثالثينيات  عرشينيات  يف  الالجئني  جمعيات  من  كغريها 

الجمعيات البونطية منذ البداية بطابعها الثقايف واهتاممها مبسألة الهوية مقارنة بغريها 

 .)K. St. Hatzikyriakidis, 2012(

 Theophylaktos( ثيوفيالكتو  ثيوفيالكتوس  أسس   1927 العام  ففي   

فيليبيديس  كريزانثوس  السابق  طرابزون  ميرتبوليت  من  بدعم   )Theophilaktou

 Epitropi( ميليتون  بونطياكون  إيبيرتويب  جمعية   ،)Chrysanthos Philippidis(

أجل  من   ،)Archeion Pontou( بونطو  آركايون  ونرشتها   )Pontiakon Meleton

ثقافة  الحفاظ عىل  أجل  البونطيني، وعموما من  البونطية وعادات  اللغة  تفادي زوال 

مجتمع وإقليم البونط املتميزة. 

 Enosi( سمرينيون  إينوزي  جمعية  أثينا  يف  تأسست   1936 العام  ويف   

يف   )Ioniki Estia( إيستيا  إيونييك  جمعية  ُأنشئت   1952 ويف   ،)Smyrneon

سالونيك، وكانت هاتان الجمعيتان من بني أوىل الجمعيات ذات األهداف الثقافية 

الجمعية  وأصدرت  )امليكرازياتيس(،  الغربية  الصغرى  آسيا  يونانيو  أسسها  التي 

علمية  وأخرى   ،)Mikrasiatiki Icho( إيكو  )ميكرازياتييك  إعالمية  نرشة  األوىل 

.)Mikrasiatika Chronika( ميكرازياتيكا كرونيكا(
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 ويف تلك املرحلة كانت املؤسسة الوحيدة التي تعمل من أجل الحفاظ عىل ذاكرة 

الدراسات  »مركز  الالجئني،  جمعيات  عن  تامة  استقاللية  يف  املفقودة«  »املواطن  كل 

مببادرة  تأسس  الذي   ،)Kentro Mikrasiatikon Spoudon( الصغرى«  آسيا  حول 

من  ودعم   )Melpo Merlier( مريلييه  ميلبو  املوسيقى  إثنولوجيا  عاملة  من  شخصية 

 Melpo Merlier,( الفرنيس  املعهد  )Octave Merlier( مدير  أوكتاف مريلييه  زوجها 

1951(. وتحدد هدف املركز بصفة أدق يف العام 1949 عندما انصّب عمله عىل تسجيل 

وجمع وحفظ املعطيات والشهادات حول تاريخ وثقافة جامعات يونانيي آسيا الصغرى. 

وقد ُنرشت بعض هذه املعطيات يف مجلدات »إيكزودوس« )Exodos( املصنفة وفق 

املناطق الكربى التي يتحدر منها الالجئون. ويف العام 1977، أصدر املركز دورية علمية 

 Deltio Mikrasiatikon( »ذات سمعة دولية ُتسمى »ديلتيو ميكرازياتيكون سبودون

سة املركز ميلبو مريلييه  Spoudon( )تنرش عددا كل سنة أو سنتني(. وبعد وفاة مؤسِّ

يف العام 1976، أرشف عليه أكادمييون وجامعيون من دون انتامء إىل جامعة أو طائفة، 

الالجئني  من  أي جامعة  إىل  نسبته  فال ميكن  الدوريات،  بقية  مختلفا عن  يجعله  مام 

.)P. M. Kitromilidis, 1996(املتحدرين من »األوطان املفقودة« دون غريها

 كانت الحياة الجامعية التي أوجدها الالجئون مبنزلة الرحم الذي نشأت فيه 

هذا  الذاكرة  هّم  وكان  ُتنىس.  أال  لها  ُأريد  مفقودة«  لـ»أوطان  الجامعية  الذاكرة 

قويا ألنه ارتبط مبجتمع وأرض مختلفني متاما عام هو موجود يف بالد اليونان التي 

أصبحت »الوطن األم« الذي يشرتك فيه الجميع. ويف السنوات التي تلت معاهدة 

لوزان )1923( وتوطني الالجئني واندماجهم يف بالد اليونان، وبعد أن بدأت األجيال 

الثانية تجد ضالتها، وجد الالجئون وأحفادهم أنفسهم أمام خيارين: فإما االندماج 

شبه الكيل يف مجتمع بالد اليونان مع االحتفاظ بحد أدىن من الهوية والذاكرة التي 

تربطهم بـ»الوطن املفقود« أي رابطة رمزية، وإما االحتفاظ بانتامء قوي جدا هوية 

وذاكرة باألرض واملجتمع األصليني، من خالل التأسيس ملرجعية أيقونوغرافية غنية، 

الثقافية  املناسبات  اليونان والشتات، وإحياء  الذاكرة يف بالد  وإقامة أماكن إلحياء 

والتذكارية. وقد فضل الخيار األول معظم الالجئني من آسيا الصغرى وتراقيا، وهم 

الذين يشكلون األغلبية العددية. أما معظُم البونطيني، وإىل حد ما الكابادوكيون، 

إحصاء 1928  وفق  عددا  أقل  كانوا  أنهم  من  الرغم  الثاين، عىل  الخيار  آثروا  فقد 
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)نحو 17 يف املائة(، مام يدل عىل عدم االرتباط بني الوزن العددي للجامعة وعالقتها 

بالذاكرة. وما الوضع السائد اآلن؟

 Hellenic( اليونان  بالد  يف  الالجئني  جمعيات  عن  اإلحصائيات  آخر  تظهر   

البونطيني 286 جمعية تنتظم يف ثالث  Resources Network, 2012(، أن لليونانيني 

كونفدراليات، باإلضافة إىل 32 جمعية أسسها الالجئون الجدد من االتحاد السوفييتي 

السابق )Palinostountes(، أي مبجموع 318 جمعية. أما املتحدرون من آسيا الصغرى 

)Mikrasiates( فينضوون تحت 120 جمعية موزعة عىل كونفدراليتني؛ كام توجد 32 

جمعية خاصة بالرتاقيني املتحدرين من تراقيا الرشقية؛ ويف العام 2008، كانت كونفدرالية 

 Panellinia Enosi Kappadokikon( سوماتيون  كابادوكيكون  إينوزي  بانلينيا 

يف  حركية  أكرب  أن  اإلحصاءات  هذه  وتبني  كابادوكية.  جمعية   52 تضم   )Somation

نشاط الجمعيات نجدها لدى اليونانيني البونطيني والكابادوكيني، فهم األقل عددا واألكرث 

اليونانيني  نشاطا. وإذا أخذنا بعني االعتبار تاريخ هذه الجمعيات يتضح أن جمعيات 

البونطيني هي األقدم أيضا.

املعامل  وعدد  املختلفة  للجامعات  الدميوغرايف  الوزن  بني  ارتباط  أي  يوجد  وال   

 M.(  2004 العام  يف  درسناها  معلام   62 تشمل  عّينة  ففي  لها،  املخصصة  التذكارية 

البونطيني  إىل  يعود  أكرث من نصفها  أن  لنا  اتضح   ،)Bruneau, K. Paoulidis, 2004

)36 معلام أي 58 يف املائة(، أما الالجئون من آسيا الصغرى باملعنى الضّيق )الساحل 

اإليوين وبيثينيا(، وهم األكرث عددا، فلم يقيموا سوى 12 معلام )19 يف املائة(، ومل ينشئ 

الرتاقيون - وهم كثريون أيضا - سوى ثالثة معامل )5 يف املائة(، يف حني أقام الكابادوكيون 

معلام واحدا فقط )2 يف املائة(.

 

عالقة الجامعات اإلثنية املحلية بالذاكرة
 اختلفت إذن عالقة الالجئني بالذاكرة باختالف مواطنهم األصلية وثقافاتهم 

وتواريخهم املحلية املرتبطة بأصولهم. فالقسم األكرب من الالجئني الذين توافدوا 

من غرب آسيا الصغرى وإيونيا وإيوليا وبيثينيا ووسط األناضول )57 يف املائة 

كان  الذي  إيجة  بحر  ينتمي إىل حوض  كان  الالجئني وفق إحصاء 1928(  من 

قلب العامل الهيليني، ومل تنقطع عالقاته الكثرية واملتنوعة )الهجرات، واملبادالت 
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اليونان القارية والجزر التي تكونت منها، بعد  االقتصادية والثقافية( مع بالد 

العام 1821، دولة قومية وفق النموذج األورويب.

 وكانت تراقيا الرشقية جزءا من هذا الفضاء اإليجي، غري أن قربها وانتامءها إىل 

الذين  البلغار  من  كبري  عدد  وجود  بسبب  متميزة، خصوصا  حالة  منها  البلقان جعل 

كانوا يناضلون من أجل توسيع دولتهم القومية. كام أن اليونانيني الذين كانوا يشكلون 

أغلبية يف هذه املنطقة مل يكونوا ضحايا قومية الشباب األتراك ثم الكامليني فقط، كام 

أما  التي مل تكن أقل عنفا.  البلغارية  القومية  أيضا  الصغرى، وإمنا استهدفتهم  يف آسيا 

عىل املستوى اللغوي، فإن تراقيا الرشقية، عىل الرغم من بعض االختالفات يف اللهجات 

يشكل  والذي  اليونانية  الدولة  يشمل  الذي  نفسه  اللغوي  الفضاء  إىل  تنتمي  املحلية، 

فضاء ثقافيا متامسكا.

الحوض  عن  تعزلها  التي  البعيدة  األرايض  تتميز  ذلك،  من  العكس  عىل   

ولغوية  جغرافية  بخصوصيات  مسلمة،  أغلبية  ذات  سكانية  منطقة  اإليجي 

تجعلها مجاال مختلفا بوضوح، ويتعلق األمر مبنطقة البونط الجبلية يف الشامل 

الرشقي آلسيا الصغرى عىل ساحل البحر األسود، وكابادوكيا يف وسط األناضول 

واألديرة  والكنائس،  )املساكن،  حفرها  يسهل  الربكانية  الطفة  من  سهل  وهي 

لهجة  أو  الرتكية  اللغة  سكانها  معظم  ويتكلم  األرض(،  جوف  يف  املحفورة 

يونانية قدمية. ولكل واحدة من هاتني املنطقتني تاريخ فريد متواصل مع الفرتة 

البيزنطية، يختلف عن تاريخ املناطق اإليجية. 

الرحل  دخول  صعوبة  إىل  نظرا  استطاعت،  السكان  كثرية  البونط  فمنطقة   

األتراك السالجقة ثم العثامنيني إليها، أن تحافظ عىل لغتها ودينها. وجعل موقعها 

الجغرايف عىل ساحل البحر األسود، بالقرب من القوقاز، هجرات السكان تتجه منها 

منطقة حوض  نحو  وليس  الروسية  واإلمرباطورية  األوكسيني  البونط  نحو سواحل 

إيجة )انظر الفصلني 7 و11(.

الرشقية  وتراقيا  الغربية  الصغرى  آسيا  من  الالجئون  اندمج  ذلك،  مقابل  يف   

والفنية  الفكرية  الحياة  يف  برسعة  إيجة،  بحر  منطقة  من  أي  والقسطنطينية، 

للمجتمع اليوناين والتي كانوا يسهمون فيها حتى قبل 1922، فمنهم كبار الكتاب 

ومن  التاريخية  تجربتهم  من  ومرجعيتهم  أفكارهم  استوحوا  الذين  والفنانني 
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»مواطنهم املفقودة«، غري أنهم تبوأوا منذ ثالثينيات القرن العرشين مكانة مرموقة 

يف الثقافة القومية الهيلينية، ومن أشهرهم: سيفرييس )Séféris(، إلياس فينيزيس 

 ،)Fotis Kontoglu( فوتيس كونتوغلو ،)Theotokas( ثيوتوكاس ،)Ilias Venezis(

 .)Kosmas Politis( كوسامس بوليتيس ،)Dido Sotiriou( ديدو سوترييو

 وقد متوقع هؤالء املثقفون يف وقت مبكر يف قلب الحياة الفكرية واأليديولوجية يف 

بالد اليونان، عىل العكس من البونطيني الذين مل يتمكنوا من إيجاد موقع مامثل لهم، عىل 

رغم ما توافر لديهم يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين من مدارس تنرش الثقافة 

 .)Frontistirio Trapezountas( اليونانية الكالسيكية والحديثة وأشهرها ثانوية طرابزون

العام 1919(  البونط يف  فبعد أن فشلوا يف تأسيس دول خاصة بهم )مرشوع جمهورية 

لعدم توافر الدعم الكايف من حكومة فينيزيلوس )Vénizelos( خصوصا من القوى الكربى 

 )iconographie( الغربية، اجتهد البونطيون ألجل إحياء الذاكرة بالتأسيس أليقونوغرافيا

خاصة بهم وتهيئة أماكن تذكرهم مبوطنهم يف بالد اليونان ثم بلدان الشتات.

من إيقونة عذراء سوميال إىل »األيقونوغرافيا« اليونانية البونطية
 )Vermion( فريميون  جبل  يف  لهم  معلام  البونطيون  اليونانيون  أسس  أن  منذ   

وأصبحوا   ،)Panagia Soumela( باناجيا سوميال  أيقونة  ليؤوي   )Kastania )كاستانيا 

يحجون إليها يف 15 أغسطس من كل عام، عملوا عىل تشكيل »أيقونوغرافيا« غنية جدا، 

 .)M. Bruneau, 2002, 34-40( أصبحت سندا لذاكرتهم ولتأكيد هويتهم

 وتنرش هذه األيقونوغرافيا دورياتهم ومعاملهم التذكارية ومواقع الشبكة املعلوماتية 

الخاصة بهم. وإضافة إىل أيقونة عذراء سوميال، وهي األهم واألكرث رمزية، نجد أيقونات 

أخرى منها: املقاوم )Antartis(، والنرس برأس السينوب )Synope( )القرن الرابع قبل 

طرابزون،  صوفيا  وآيا  الرومانيا،  عىل  والديستيك   ،)kemençe( والكمنتشة  امليالد(، 

والثانوية )Frontistirio(، والرقصات، واللغة، واملرسح البونطي. وكلها رموز تعرب عن 

الهوية  إليها هذه  تستند  التي  الصلبة  النواة  فهي  البونطية،  اليونانية  والهوية  الثقافة 

لضامن توريثها من جيل إىل آخر. 

 فاألديرة، أو بتعبري أدق املقامات أو املزارات التي أُحييت بني العامني 1950 

و1980، واملؤمترات العاملية للجامعة البونطية التي ُبعثت منذ العام 1985، كانت 



394

من آسيا الصغرى إىل تركيا

عوامل توحيد لشبكة الجامعات البونطية خارج بالد اليونان وعرب بلدان الشتات. 

وتعطي أماكن الذاكرة املتمثلة يف املقامات األرثوذكسية واملعامل التذكارية املوجودة 

يف الجزء األكرب من جامعات الشتات اليوناين البونطي يف بالد اليونان والخارج، قوًة 

كبرية لتظاهرات إحياء ذاكرة وهوية البونطيني التي ال نجد لها مثيال لدى جامعات 

الصغرى  آسيا  من  املتحدرين  )الكابادوكيني،  األخرى  اإلقليمية  اإلثنية  الالجئني 

الغربية، الرتاقيني، القسطنطينيني(، حتى اتُّخذ البونطيون مثاال ُيقتدى به بالنسبة 

إىل هذه الجامعات، وأصبح مطلب االعرتاف الدويل بـ»اإلبادة الجامعية« لليونانيني 

البونطيني منذ العام 1988 عنرصا محركا آخر يف تأكيد هوية الالجئني وأحفادهم، 

وانترش هذا املطلب أيضا بني املتحدرين من آسيا الصغرى الغربية والرتاقيني عىل 

رغم االختالفات بني كل هذه الجامعات.

اليونانيون البونطيون أديرة بيزنطية يف مقدونيا، وكانت هذه األديرة نسخا   شّيد 

الذي  األول  الالجئني  جيل  ليورّث  البونط،  منطقة  يف  تركوها  التي  الرئيسة  ملراكزهم 

عرف األديرة األصلية يف زمن نشاطها إىل األجيال الالحقة ذاكرة األرض األصلية والهوية 

الجامعية، اعتامدا عىل »أيقونوغرافيا« املقدسات التي حملها الالجئون معهم من األديرة 

األصلية إىل املعامل التي ُبنيت إلحيائها، والتي تقام فيها طقوس تذكارية سنوية وتظاهرات 

ثقافية مختلفة )املوسيقى والرقص(. وتعترب املقدسات املجلوبة من أديرة البونط أداة 

  .)M. Bruneau, 2008( لتأصيل األديرة الجديدة وضامن تواصلها مع األماكن األصلية

 Saint Jean فازلون يوحنا  والقديس  )باناجيا سوميال،  الجديدة  األديرة  أصبحت   

وباناجيا   ،Saint Georges Peristereota برييسترييوتا  جورج  والقديس   ،Vazelon

 )Saint Théodore Gavras والقديس ثيودور غافراس ،Panagia Goumera غومريا

التي أُعيد بناؤها يف مقدونيا اليونانية )1950–1980(، محّل حج سنوي يدوم من يوم 

إىل ثالثة أيام يف التاريخ املخّلد للقديس الذي ُسمي الدير باسمه، بحيث يقصد هذه 

التي توطن بها  الريفية  األديرة آالف الحجاج يف حافالت من كربى الحوارض واملناطق 

باناجيا سوميال وحدها آالف  بعيدة. وتستقبل  بلدان  البونطيون، وحتى من  الالجئون 

أُعيد  التي  األديرة  يف  املتمثلة  املزارات  وتحوي  عام.  كل  من  أغسطس   15 الحجاج يف 

والقطع  الرئيس  املقام  باستثناء  البونطية  لأليقونوغرافيا  املكونة  الرموز  معظم  بناؤها 

املقدسة التي يحويها. 
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وسائل  سّخرت  جمعيات  من  مببادرة   )xenones( الحجاج  إليواء  مباٍن  وُشّيدت   

ألجل ذلك، وُتالحظ هذه الظاهرة خاصة يف باناجيا سوميال. ولكل منطقة صغرية )ساندا 

Sanda(، وكل مدينة )تريبويل Tripoli(، وكل قرية كبرية )كرومني Kromni، وإميريا 

Imera، وليفريا Livera( يف البونط، تأسست جمعية نشطة يف بالد اليونان تذكر بها، 

وتحرص عىل أن تكون حارضة من خالل »دارها« التي تؤوي حجاجها يف موقع باناجيا 

سوميال املقدس، وكأننا بصدد منوذج مصغر للموطن األصيل.

 مل تقترص ظاهرة تهيئة أماكن مقدسة ألجل إحياء ذاكرة األديرة األصلية يف منطقة 

البونط وللحفاظ عىل الهوية عىل مقدونيا اليونانية، بل امتدت إىل بالد اللجوء البعيدة 

الذين هاجروا إىل أمريكا أنشأوا مزارا ومقاما تخليدا  يف أمريكا وأسرتاليا. فالبونطيون 

أرسلت  كام   .)West Milford ميلفورد  )ويست  نيوجرييس  والية  يف  سوميال  لباناجيا 

لها  موقع  تهيئة  وتجري  العام 1967،  أسرتاليا يف  إىل  أيقونة عذراء سوميال  نسخة من 

اسم  عليها  أُطلق   )Melbourne( ميلبورن  كيلومرتا شامل   80 بعد  واقعة عىل  تلة  يف 

جبل ميال )Mont Mela(، ومنذ العام 2003، يعقد هناك تجمع كبري عىل شاكلة الذي 

.)M. Bruneau, 2008, 36( يحتضنه مقام باناجيا سوميال يف بالد اليونان

 ويف العرشين سنة األخرية ُأنشئت معامل تذكارية تخليدا لضحايا »اإلبادة«، وأصبحت 

هذه الظاهرة أهم تجليات إحياء الذاكرة من طرف جمعيات الالجئني وأحفادهم.

 

املعامل التذكارية: حاملة رواية الالجئني التاريخية وذاكرتهم
 وضعت الدولة اليونانية بني العامني 1986 و2001 منظومة ترشيعية إلحياء ذاكرة 

الالجئني. ويف العام 1994 اعرتف الربملان اليوناين رسميا باإلبادة التي تعرض لها اليونانيون 

البونطيون وبيوم 19 مايو باعتباره يوما تذكاريا لها، وُأتبع ذلك يف العام 1998 بقانون 

آخر اعترب يوم 14 سبتمرب »يوما للذاكرة الوطنية املتعلقة بإبادة يونانيي آسيا الصغرى 

من قبل الدولة الرتكية«. وأقيمت يف كل مدينة، بل يف كل قرية يسكنها أحفاد الالجئني، 

.)Vl. Agtzidis, 2010( معامل لليونانيني الالجئني أو الذين تعرضوا لإلبادة

الجمعيات  إىل  العامة  الفضاءات  املقامة يف  املعامل  إنشاء هذه  الفضل يف  ويعود   

بعد  اعرتفت  التي  اليونانية  الدولة  تقدمه  الذي  املايل  والدعم  اإلقليمية  والجامعات 

سبعني عاما من اللجوء بالحق يف التذكر وبواجب الذاكرة. وتعترب هذه املعامل قبل كل 
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يشء، من خالل وجودها والتظاهرات التذكارية التي تحتضنها مرة أو مرتني يف السنة، 

املظهَر البارز لحق التذكر واالختالف بالنسبة إىل السكان اليونانيني، فلهذه املعامل وظيفة 

 M.( اليوناين  »الوطن-األم«  داخل  الالجئني  اليونانيني  وهوية  ذاكرة  لتوريث  مزدوجة 

.)Bruneau, K. Paoulidis, 2004

هي  املعامل  من  عدد  أكرب  يف  حضورا  األكرث  املنحوتة  الرمزية  والشخصية   

شخصية »البطل البونطي« الذي عادة ما ُيسمى آكريتاس )Akritas( أي حامي 

أو   ،)Akrita tou Pontou بونطو  تو  )آكريتا  البيزنطية  اإلمرباطورية  حدود 

حجمها  يف  عادة  الشخصية  هذه  وُتنحت  املقاوم.  أي   )Antartis( آنتارتيس 

الطبيعي أو أكرب من ذلك )2.20م كام يف كوزاين )Kozani، وهي تلبس البدلة 

مقاومة  إىل  الشخصية  هذه  وترمز   .)zipkas )زيبكاس  التقليدية  البونطية 

اليونانيني البونطيني املستميتة يف جبال البونط بني العامني 1916 و1922، وترمز 

 )Digenis Akritas( آكريتاس  ديجينيس  األسطوري  البطل  إىل  أشمل  بصفة 

حامي الحدود البيزنطية، مام يؤكد املحتوى اإلقليمي لهذه الذاكرة. ويظهر هذا 

البطل الرمزي يف معظم املعامل املخصصة لإلبادة وتاريخ اليونانيني البونطيني.

الرواية  يتضمن  الذي  الوحيد  املعلم  هو   )Kastoria( كاستوريا  ومعلم   

األسطورية الكاملة لتاريخ اليونانيني البونطيني مع كل رموزهم األيقونوغرافية 

يف شكل نقيشة كبرية. ويحمل هذا املعلم ُبعدا سياسيا واضحا ألنه يتضمن أيضا 

ُوضع  الذي  القومي(  )البطل   )Kapetanidis( لكابيتانيديس  النصفي  التمثال 

فوق خريطة »إقليم البونط الـُمطالب به )1918–1922(«. وعىل العكس من 

حذرا،  أكرث  مقاربة   )Agia Varvara( )2002( فارفارا  آيا  معلم  يجسد  ذلك 

حرصا  باالعتامد  البونطية  الذاكرة  مع  التعامل  يف  القومي  املحتوى  من  تخلو 

عىل رموز دينية عىل وجه الخصوص )الصليب البيزنطي، وباب باناجيا سوميال، 

والشمعدان ذي الشعب(، وثقافية )القيتارة(، وال يذكر باملقاومة والنزاع املسلح 

سوى البندقية والسيف، وكأن الباب مفتوح عىل املستقبل يف هذا املعلم الذي 

ال يتضمن أي إيحاء بإمكانية العودة إىل املوطن األصيل.

 أقام يونانيو آسيا الصغرى أيضا معامل تذكارية بيد أنها أقل عددا وتنوعا من معامل 

البونطيني. وتحتل شخصية كريسوستوموس )Chrysostomos(، آخر ميرتوبوليت مبدينة 
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إزمري وشهيد النكبة الكربى، مكانة بارزة يف أثينا وثيسالونيك. وُأقيم أكرب معلم مخصص 

.)Nea Smyrni( ليونانيي آسيا الصغرى يف الحي األثيني املسمى إزمري الجديدة

 وتعترب املعامل التذكارية، إىل جانب الدوريات الخاصة بالجامعات واألدب 

 P.(التاريخي وروايات الشهود، من أهم العنارص الحاملة ملا يسميه ب. ريكور

اليونانيني  طائفة  تاريخ  برواية  املرتبطة  الرسدية«  »الهوية   )Ricœur, 1985

بالهوية  متعلق  أيقونوغرايف  مخزون  أغنى  ميتلكون  فالبونطيون  البونطيني. 

من  املخزون  هذا  ويتغذى  اآلخرين،  الالجئني  لدى  يوجد  عام  كثريا  يختلف 

ذاكرتهم ويغذيها يف الوقت نفسه، فهو يسمح ببناء ما يشبه الرواية األسطورية. 

الهوية  أنهم يهيمنون عىل ساحة  البونطيون األكرث عددا غري  حتى إن مل يكن 

والذاكرة مقارنة بغريهم من الجئي آسيا الصغرى وتراقيا الرشقية.

اليوم،  أحفادهم  الالجئون، وخاصة  به  يطالب  الذي  الذاكرة  الحق يف   ووجد 

بإقامة  الالجئني  جمعيات  تطالب  الخصوص  وجه  فعىل  أخرى.  تعبري  أشكال 

سمرينيون  إينوزي  جمعية  وكانت  بأثينا،  الرشق  أو  األناضول  يونانيي  متحف 

وبادر  الرشق.  ليونانيي  القومي  املتحف  مرشوع  وراء   )Enosi Smyrneon(

ميليتون  بونطياكون  إيبيرتويب  مبنى  يف  بهم  خاص  متحف  بإنشاء  البونطيون 

)Epitropi Pontiakon Meleton( يف حي إزمري الجديدة تحديدا، كام تصوروا 

معرضا متنقال حول تاريخ وذاكرة يونانيي منطقة البونط)3(. وأنجزت جمعيات 

الالجئني اليونانيني من آسيا الصغرى وتراقيا الرشقية عرب العامل مواقع يف الشبكة 

لثقافتهم  الرئيسة  باملواضيع  والصور  النصوص  بواسطة  ُتعرّف  املعلوماتية 

ومطالبهم املتعلقة باالعرتاف باإلبادة. كام أن بعض الجمعيات أطلقت دوريات 

تاريخية ثقافية وإعالمية حول أنشطتها وتظاهراتها.

 ومنذ مثانينيات القرن العرشين بدأ الجئو آسيا الصغرى وأحفادهم، وخاصة 

)تركيا(  األصلية  أقاليمهم  إىل  الحافالت  يف  حج  رحالت  ينظمون  البونطيون، 

انطالقا من ثيسالونيك. ويبحثون يف أثناء هذه الرحالت عن آثار بيوتهم أو بيوت 

يتحدرون  التي  الصغرية  املدينة  أو  القرية  عىل  بأعينهم  ويتعرفون  أجدادهم، 

منها، ويحجون إىل األديرة، وخاصة دير باناجيا سوميال. ومتثل الكنائس املحولة 

األنقاض  إال  منها  تبق  مل  التي  أو  متاحف  إىل  نادرة  أو يف حاالت  إىل مساجد 
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واملدارس أهم معامل املشهد الحرضي لهذه املدن الرتكية التي تشهد منوا رسيعا 

وهي تجسد الصلة مع ماض انقىض إىل األبد.

التظاهرات  حيث  من  اليونان  بالد  يف  ظهورا  األكرث  البونطيون  كان  وإذا   

عىل  أيضا  يتميزون  الكابادوكيني  فإن  الذاكرة،  إحياء  أماكن  وتهيئة  التذكارية 

الرغم من قلة عددهم بتاريخهم الفريد يف قلب األناضول.

 

نزوح اليونانيني الكابادوكيني واستقرارهم يف بالد اليونان
 ُقدر عدد الالجئني اليونانيني من كابادوكيا الذين جرت مبادلتهم يف العام 1924 

انترشوا يف معظم جهات بالد  بـ 44432 نسمة )V. Stelaku, 2003, 180(، وقد 

اليونان، حيث استقروا يف قرى الجئني آخرين أو يف املراكز الحرضية الكربى. ومثل 

غريهم من الالجئني من مناطق أخرى، أسس الكابادوكيون قرى أصبحوا يشكلون 

أغلبية سكانها، وأطلقوا عىل بعضها أسامء قراهم األصلية، خاصة يف بعض املناطق 

ونيا   ،Axos )آكسوس   )Giannitsa( جيانيتسا  جهات  وثيساليا:  اليونان  يف شامل 

آرافيسوس Nea Aravissos، ونيو ميلوتوبو Neo Meletopo(، ومنطقة كالكيديا 

 ،)Nea Silata نيا سيالتا ،Simandra سيامندرا ،Flogita فلوجيتا( )Chalcidique(

الريسا-كارديتسا  وجهة   ،)Nea Karvali كارفايل  )نيا   )Kavala( كافاال  ومنطقة 

 ،)Kappadokiko كابادوكيكو   ،Vounaina وفوناينا   ،Neo Ikonio إكونيو  )نيو 

ومنطقة إيوانينا )Ioannina( )نيو قيرصية Neokaisaria، بافرا Bafra(، ومنطقة 

أويب )Eubée( )نيا بروكويب Nea Prokopi، ونيا سينازوس Nea Sinasos(، وجهة 

 Nea موتاالسيك  نيا  )أحياء  وثيسالونيك   ،Vathilako )فاثيالكو   )Kozani( كوزاين 

وكزيروشوري   ،)Nea Malakopi-Toumba ماالكويب-تومبا  ونيا   ،Moutalaski

.)... Eleusis (، وحارضة أثينا )إلوزيسSykies( وسيكيس ،)Xirochori(

أرضهم  مع  وتواصلهم  الكابادوكيني  ذاكرة  يجسدان  مكانني  عىل  وسرنكز   

نيا كارفايل مبقدونيا، ونيا  األصلية، ويتعلق األمر مبزارين ذَوي بعد وطني، هام: 

بروكويب يف جزيرة أويب. وتعترب نيا كارفايل املركز الرئيس لكل جامعات الكابادوكيني 

املنترشين عرب العامل. وقد أنشئت القريتان يف العامني 1925 و1926 بعد مبادلة 

السكان )1923(، عىل أرايض مستنقعات هجرها سكانها املسلمون املستبدلون. 
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 تقع نيا كارفايل يف سهل مستنقعات ساحلية عىل بعد 10 كيلومرتات رشق كافاال 

بالقرب من قرية ليفيك )Lefki(، وكانت تضم يف البداية 300 منزل شّيدتها وكالة 

»EAP« لفائدة الالجئني الذين وفدت أغلبيتهم من كارفايل )غيلفريي Gelveri أو 

غوزليورت Güzelyurt( بكابادوكيا. ويف العام 1996 كان معظم سكان نيا كارفايل 

من الكابادوكيني )1894 شخصا(، إضافة إىل 56 ساكنا من قرية ليفيك و150 يونانيا 

بونطيا قِدموا من روسيا يف فرتة متأخرة)4(. وحمل الالجئون الكابادوكيون معهم 

 )Saint Grégoire de Nazianze( آثارا ُتنسب إىل القديس غريغوار النازيانزي

وذخائر مقدسة مختلفة، وبارشوا يف العام 1929 بناء كنيسة مل تكتمل إال يف العام 

الالجئون  وُيطلق  للقرية.  واالجتامعية  الدينية  الحياة  مركز  إىل  وتحولت   ،1950

هوية  يف  وتجذروا   ،)o agios mas( »قديسنا«  تسمية  غريغوار  القديس  عىل 

ترتبط ارتباطا وثيقا بأرضهم األصلية من خالل االنتساب إىل هذه الشخصية وهو 

أحد اآلباء األربعة الرئيسني للكنيسة املتحدرين من منطقة كابادوكيا. وُيعد عيد 

القديس الذي ُيحتفل به سنويا يف 25 يناير أهم أعياد نيا كارفايل، ويقصده زوار 

من أماكن بعيدة العتقادهم بقدرات القديس عىل الشفاء من املرض. 

 Stegi Politismou( وبالقرب من املقام بدأ يف العام 1975 بناء مركز ثقايف 

استمرارية  يجسد  وهو   ،1995 العام  يف  أعامله  انتهت   )Neas Karvalis

يف   1884 العام  يف  أسسها  التي   )Nazianzos( »نازيانزوس«  جمعية  نشاط 

القسطنطينية تجار يتحدرون من كارفايل. ويضم املركز متحفا تاريخيا وإثنيا، 

تهيئة  ومتت  الكابادوكية.  الدراسات  يف  منها  ُيستفاد  أرشيف  ودار  ومكتبة، 

يف   Akondisma( آكونديسام  األثرية  الحفريات  )موقع  قريبة  ربوة  منحدر 

للرقصات  الدويل  املهرجان  سنويا  تستقبل  الطلق  الهواء  يف  مدرجات  شكل 

الثامين  املعلم  الربج  هو  كبرية  رمزية  يحمل  آخر  مبنى  ويوجد  الفولكلورية. 

الشكل املقام بالرخام األبيض، وُيعرف بـ»كنز الكابادوكيني«، الذي ُنقشت عليه 

أسامء القرى اليونانية األرثوذكسية بكابادوكيا وأسامء بلدان الشتات الكابادويك 

 )Nazianze( اليوم. وهذا املعلم هو صورة مطابقة للمعبد الذي ُبني يف نازيانز

ُأقيمت  القديس غريغوار يف مسقط رأسه تقديسا لإلله. كام  من طرف والد 

منشآت إليواء الحجاج الذين يقصدون املكان كل عام. ويف العام 2008 ُأسست 
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التي   )Koinotita Kappadokon( العامل«  عموم  يف  الكابادوكيني  »جامعة 

تجمع الشتات وجمعياته بهدف توريث ذاكرة وثقافة املوطن األصيل لألجيال 

الجديدة. وكان أول قرار ملجلس الجامعة توزيع منح دراسية للشباب الذين 

حصلوا عىل أفضل النتائج املدرسية.

 

بناء ذاكرة جامعية يف نيا كارفايل
 واجه الالجئون من الجيل األول، الذين كانوا يتكلمون اللغة الرتكية، صعوبات جّمة يف 

 .Karamanlis( االندماج محليا يف بالد اليونان بسبب خصوصياتهم الثقافية )القارامنيل

وكان لزاما عىل أحفادهم نسيان ماٍض مؤمل رأوا فيه عائقا أمام اندماجهم يف بالد اليونان، 

يف وقت جعل منه آباؤهم ملحمًة أسطوريًة. 

 Kaplanis( وقد أنشأ شباب من الجيل الثالث، مببادرة من كابالنيس إيوزيفيديس 

الجامعة  ذاكرة  وتثمني  وتوريث  اكتشاف  )إعادة(  هدفها  ثقافية  جمعية   ،)Iosifidis

اليونانية األرثوذكسية املتحدرة من كابادوكيا، وخاصة من غيلفريي )Gelveri(؛ ونظموا 

يف العام 1981 رحلة حجية لغيلفريي )غوزليورت Güzelyurt اليوم(، وسجلوا شهادات 

الجيل األول من الالجئني، وجمعوا وثائق أرشيف وأشياء مختلفة ُجلبت يف أثناء مبادلة 

السكان )1923(، وأصبحت معروضة يف مركز دراسات الحضارة الكابادوكية الذي أنشأوه 

يف العام 1987. وهذا ما سمح بقلب هوية الجامعة التي مل تعد خصوصياتها الثقافية 

مجلبا للعار مام يوجب إخفاءها، بل ثروة ومرجع يؤكد الهوية. 

 تتنافس الذاكرة الجامعية للكرفاليني مع الذاكرات الجامعية لالجئني آخرين يتحدرون 

هم أيضا من كابادوكيا وبالتحديد من قرية ميستي التي كان سكانها يتكلمون اليونانية، 

واستقروا يف مقاطعة )نوم( إيفروس )Evros(، وأسسوا جمعية زعامء الكنيسة الثالثة 

الكابادوكيس )Trois Hiérarques des Kappadokes( التي تحاول التوفيق بني ذاكرة 

الذين  الكابادوكيني  وزن  من  بالتقليل  اليوناين  الرسمي  والتاريخ  الكابادوكيني  السكان 

.)5()L . Montmayeur, 2013, 97-98( كانوا يتحدثون بالرتكية من دون غريها

 كان كل الالجئني إىل نيا كارفايل ونيا بروكويب من الناطقني بالرتكية، وتعلموا مبادئ 

غري  طويلة  فرتة  جعلهم  مام   ،)Katharevousa )كاثاريفوزا  الفصحى  اليونانية  اللغة 

اليونان واالندماج معهم بشكل كامل. عىل  التواصل مع جريانهم يف بالد  قادرين عىل 
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أنهم نسجوا وشكلوا ارتباطا وثيقا بذاكرة املوطن األصيل من خالل تهيئة أماكن للذاكرة، 

وخاصة الكنائس التي تحوي ذخائر القديس والتي أصبحت رمز تجذرهم يف كابادوكيا 

الذاكرة لالجئني وأحفادهم  أماكن  الذي استقبلهم واستقروا فيه، إذ سمحت  واملوطن 

لتأكيد  وسيلة  األصيل  باملوطن  ُتذّكر  أسامء  إطالق  كان  كام  الجديد.  موطنهم  بتملك 

نيا كارفايل ونيا بروكويب واأليقونوغرافيا  االنتامء إىل املوطن الجديد. وأصبحت كنائس 

املرتبطة بها معامل مرجعية للذاكرة الجامعية، خاصة أن الدين هو الذي يشكل جوهر 

هويتهم، وليست اللغة.

 

من »الالجئني« إىل »البونطيني« و»الكابادوكيني«
و»امليكرازيتيني« و»الرتاقيني«: الذاكرة التعددية

املجازر  من  نجوا  الذين  الرشقية،  وتراقيا  الصغرى  آسيا  من  الالجئون  وجد  عندما   

وعمليات التهجري والطرد أو اسُتبدلوا مبوجب معاهدة لوزان )1923(، أنفسهم يف بالد 

اليونان، كان همهم األول هو اختيار مكان يستقرون فيه مبساعدة وكالة توطني الالجئني 

برسعة  يجدوا  أن  عليهم  وتعني  اليونانية.  والدولة  األمم  عصبة  أنشأتها  التي   )EAP(

وسائل عيش يف البيئة الريفية أو الحرضية التي احتضنتهم. وأسسوا يف بادئ األمر عددا 

كبريا من الجمعيات التي كان اهتاممها الرئيس، بل الوحيد أحيانا، تسهيل االستقرار يف 

»الوطن–األم« ومساعدة أضعف الالجئني عىل تحقيق هذا الهدف. غري أنه منذ نهاية 

العرشينيات ويف أثناء ثالثينيات القرن العرشين، تغرّي مسعى بعض هذه الجمعيات إىل 

الحفاظ عىل ذاكرة »املواطن املفقودة« يف محاولة لجعلها »أوطانا ال ُتنىس«)6(.

 وألنه من النادر أن يتجمع الالجئون يف مكان واحد يحمل اسم املكان األصيل الذي 

أن يشرتكوا يف  أو »الجديدة« )Neos, Nea(، كان منتظرا  إليه كلمة »الجديد«  ُتضاف 

)الساحل  الصغرى  وآسيا  البونط،  مختلفة:  أصول  الالجئني من  كل  تجمع  شاملة  هوية 

الغريب(، وكابادوكيا أو تراقيا. وكانت هذه الهوية الجامعة حارضة عىل املستويني الجامعي 

والسيايس فرتًة، غري أنها قليال ما تجّسدت يف تظاهرات إحياء الذاكرة التي ظهرت يف مرحلة 

الحقة )منذ سبعينيات القرن العرشين(، وال توجد إال معامل تذكارية قليلة )4 ضمن الجرد 

الذي قمنا به( تتعلق بعموم الالجئني. أما مطالب االعرتاف بـ»إبادة اليونانيني العثامنيني 

أو يونانيي آسيا الصغرى« فتواجه صعوبات كبرية يف توحيد شمل الالجئني.
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 يشرتك كل الالجئني يف شعور ديني قوي هو أهم مقومات هويتهم، فكان همهم 

اسمه  يرتبط  الذي  القديس  تخّلد  كنيسة  بناء  الذاكرة  عىل  الحفاظ  أجل  من  األول 

باملكان األصيل، وتحوي األيقونة التي حملها الالجئون معهم: مثال كنائس الكابادوكيني 

نيا  يف   )Panagia Faneromini( فانريوميني  باناجيا  أو  بروكويب  ونيا  كارفايل  نيا  يف 

إحداث  عىل  األيقونات  بقدرة  االعتقاد  حال  ويف   .)Nea Michaniona( ميشانيونا 

ُأقيمت  الذي  املكان  إشعاعها  يتعدى  للحج  أماكن  الكنائس  هذه  تصبح  املعجزات، 

فيه. وقد اكتفى معظم الالجئني من آسيا الصغرى أو تراقيا الرشقية أو كابادوكيا بهذه 

الوسيلة للحفاظ عىل هويتهم وذاكرتهم، وكانت التظاهرات التذكارية األكرث شمولية 

نتيجة مبادرات محلية  املدينة،  أو  القرية  أو  املحلية  بالجامعة  تتعلق حرصا  التي ال 

مصدرها كيانات إقليمية مختلفة. 

بها  وااللتزام  بالذاكرة  املتعلقة  االهتاممات  طرح  من  أول  فكانوا  البونطيون  أما   

بادروا  أنهم  العرشين، غري  القرن  منذ سبعينيات  نضالية، خاصة  كبرية وبروح  بحيوية 

»إبادة«  مسألة  طرح  من  أول  وكانوا  الرئيسة.  أديرتهم  بناء  بإعادة  الخمسينيات  منذ 

اليونانيني البونطيني يف الثامنينيات اقتداء باألرمن. ويف العام 1994 حصلوا من الدولة 

اليونانية عىل اعرتاف بها، وكانوا وراء قوانني حفظ الذاكرة التي حددت يف العام 1994 

يوم 19 مايو 1919، ثم يف العام 1998 يوم 14 سبتمرب 1922، باعتبارهام يومني للذاكرة 

الوطنية املتعلقة بإبادة اليونانني البونطيني، ومن بعدهم يونانيو آسيا الصغرى. وأقام 

أكرب  وأصدروا  الشتات،  بلدان  ويف  اليونان  يف  الذاكرة  أماكن  من  عدد  أكرب  البونطيون 

عدد من الكتب بفضل جهود نارش نشيط جدا يف ثيسالونيك هو تاسوس كريياكيديس 

البونطيني  لدى  الذاكرة  الحفاظ عىل  قوة حركة  ارتبطت  كام   .)Tassos Kyriakidis(

بقدرتهم املميزة عىل تشكيل »أيقونوغرافيا« غنية جدا.

 أما الرتاقيون فقد بدأوا يف السنوات األخرية يّتبعون النموذج البونطي يف باناجيا 

وأيقونته  إيفروس  منطقة  يف   )Ferres( فرييس  دير  جعل  إىل  توجه  وهناك  سوميال، 

»باناجيا كوسموسوتريا« )Panagia Kosmosoteira( مركزا ورمزا للرتاقيني، ودشنوا أخريا 

يف دراما )Drama( أول معلم تذكاري خاص بإبادة الرتاقيني من طرف البلغار واألتراك 

قانون خاص  بسن  اليونان  الرتاقيني يف  كونفدرالية جمعيات  )1885–1941(، وطالبت 

بها من أجل حفظ ذاكرتها، وباعرتاف الدولة اليونانية بيوم ُيخّلد »إبادة الوجود اليوناين 
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برتاقيا«، ووقع اختيارهم عىل يوم 6 أبريل 1914 املعروف بـ»يوم الفصح األسود« الذي 

بارش فيه الشباب األتراك طرد واجتثات اليونانيني من تراقيا الرشقية. وأطلق الرتاقيون 

منذ 2006 )املؤمتر العاملي للرتاقيني يف ديدميوتيشو Didimoteicho( حركية من أجل 

إحياء الذاكرة عىل شاكلة ما فعله البونطيون قبلهم. وتختلف »إبادة« الرتاقيني كثريا عن 

إبادة البونطيني واألرمن، ألنها كانت من فعل دولتني هام تركيا وبلغاريا، وميكن اعتبارها 

تصفية إثنية دامت نحو خمسني عاما أكرث منها إبادة كتلك التي استهدفت األرمن والتي 

كانت ممنهجة ومركزة يف الزمن )1915–1916(.

 ومن الالفت أن منوذج حفظ الذاكرة الذي طّوره البونطيون تبناه الرتاقيون بعد عرشين 

بيد  مشابهة،  مجازر  يعيشوا  مل  ألنهم  النموذج  هذا  يتبعوا  فلم  الكابادوكيون  أما  سنة. 

ومزاراتهم  املقدسة  وأماكنهم  تاريخهم  ذاكرة  ليحفظوا  الشتات  يف  أخريا  انتظموا  أنهم 

الصغرى  آسيا  بقية  من  املتحدرون  اليونانيون  يكن  مل  آخر  جانب  من   .)2008–1975(

 Estia( نياس سمرينيس  إستيا  فباستثناء  الذاكرة،  نفسه يف مجال حفظ  بالقدر  نشيطني 

Neas Smyrnis( ال توجد معامل مهمة لحفظ ذاكرة الجئي آسيا الصغرى الغربية الذين 

والثقايف  اللغوي  القرب  حّد  وقد   .)7(1928 إحصاء  وفق  الالجئني  أغلبية  يشكلون  كانوا 

واالجتامعي واالقتصادي لهؤالء الالجئني من بالد اليونان وأرخبيلها من رغبتهم يف التأسيس 

داخل  اليونانيني  السكان  بقية  عن  بهام  ويتمّيزون  بهم،  خاصتني  وهوية  أليقونوغرافيا 

الدولة القومية، فكانت مقاربتهم ملسألة الذاكرة من فعل أفراد مثل الكّتاب الذين رووا 

اإلزمريي  كريسوستوموس  قبيل  رمزية من  االحتفاء بشخصيات  وانصبت عىل  األحداث، 

 ،Pergame )بريغام  عنيفا  قمعا  شهدت  بلدات  أو   )Chrysostomos de Smyrne(

وآيفايل Aïvali، وإزمري(. وكان تجذر هؤالء السكان، الذين يتحدر معظمهم من هجرات 

بحر إيجة التي تعود إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، مختلفا عن تجذر الالجئني 

املتحدرين من أقاليم شهدت استمرارية مميزة منذ العهد البيزنطي )كابادوكيا، والبونط(.

يبقى   )Megali Katastrofi( الكربى  إزمري  نكبة  من حدوث  عاما  تسعني  وبعد   

»أوطانهم  بذاكرة  عالقة  عىل  الرشقية  وتراقيا  الصغرى  آسيا  من  اليونانيون  الالجئون 

أن  األصلية. عىل  املنطقة  واملواضيع وفق  والزخم  القوة  تختلف من حيث  املفقودة« 

جميع أحفاد الالجئني من الجيلني الرابع والخامس يشرتكون بينهم يف مرجعية الذاكرة 

املرتبطة بـ»األوطان املفقودة« التي صارت بالنسبة إليهم »أوطانا ال ُتنىس«.
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كارثة   1915 العام  يف  األرمن  إبادة  كانت 

)yeghern( غري مسبوقة يف التاريخ األرميني الذي 

ألف  ومائة  مليونني  بني  فمن  عدة.  مجازر  شهد 

أرميني كانوا يعيشون داخل اإلمرباطورية العثامنية، 

وفقا إلحصاء البطريركية األرمينية يف القسطنطينية، 

تركيا وفقا إلحصاء  يبق سوى 77435 نسمة يف  مل 

العام 1927. واضطر معظم أرمن آسيا الصغرى إىل 

مغادرة أرضهم األصلية داخل حدود تركيا الحالية 

كام حددتها معاهدة لوزان )1923(.

ُرّحل أو هرب من  وبعد املجازر والتهجري، 

مختلفة:  محاور  ثالثة  عرب  األرمن  من  تبقى 

الواليات الرشقية )وخصوصا والية فان(  فأرمن 

ل أرمن الجنوب  لجأوا إىل القوقاز وإيران؛ وُرحِّ

وفضــاءات  األرمينــي  الشــتات 
ذاكرته:

تركيــا  األرمينيــة يف  املســألة 
وسياسة اإلنكار

إصدارات  يف  »اإلبادة«  تعبري  »ظهر 
العام  من  بدءا  األرمينية  املنظامت 
سبعينيات  بداية  منذ  ليطرح   ،1964
االعرتاف  مطلب  العرشين  القرن 
أصبح  الذي  األرمن  بإبادة  الدويل 
محل  وحل  األرميني،  النضال  جوهر 
أو  الرتكية  أرمينيا  إىل  العودة  مطلب 
الذي يتعذر تحقيقه نظرا  السوفييتية 

إىل اإلشكاالت الكبرية التي يطرحها«

16
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نجا  من  وتجمع  وسورية،  الرافدين  بالد  صحاري  إىل  كيليكيا،  وخصوصا  الرشقي، 

منهم يف حلب وبريوت ودمشق؛ أما أرمن الواليات الغربية )أدرنة، والقسطنطينية، 

وإزمري( فتوجهوا إىل بالد اليونان والبلقان. واتضح يف السنوات التالية أن أمل عودة 

 ،)Moudros( )1918( الهاربني واملنفيني، الذي الحت بوادره بعد هدنة مودروس

مل يكن يف الواقع سوى مجرد رساب، وكانت جوازات سفرهم تحمل عبارة »ال عودة 

القرن العرشين  انترشوا يف بداية عرشينيات  الذين  ممكنة«. »وهكذا فإن األرمن 

لدوافع  مهاجرين طوعيني  يكونوا  مل  املتحدة،  والواليات  األوسط  الرشق  بلدان  يف 

كانوا الجئني  بل  الفردية والحداثة،  الحرية  تقييم وضعهم مبعايري  اقتصادية ميكن 

.)A. Terminassian, 1997, 25( »...سياسيني ومهاجرين مضطرين

ومن بني كل مسيحيي آسيا الصغرى عاىن األرمن أقىس مظاهر االجتثات التي 

بلغت حد القضاء عىل وجودهم، أي اإلبادة ثم اإلنكار القطعي لها، ويظل وجودهم 

يف األرض الرتكية منكرا أو مطموسا حتى أيامنا هذه. بيد أن األرمن نجحوا يف تأسيس 

جمهورية أرمينيا املستقلة يف جنوب القوقاز بني العامني 1918 و1920، التي اقترصت 

 )Etchmiadzine( وإيتشميادزين )Sevan( وسيفان )Erevan( عىل مناطق يريفان

وآلكسندروبول )Alexandropol(، قبل أن تلحق جمهورية أرمينيا حديثة العهد 

باالستقالل باالتحاد السوفييتي منذ ديسمرب 1920، لتصبح جمهورية سوفييتية، غري 

 )1991( السوفييتي  االتحاد  انهيار  فعند  القومية،  استمراريتها  عىل  حافظت  أنها 

اسرتجعت استقاللها لتتحول إىل دولة قومية. وكان سكانها يف العام 1920 أقل من 

مليون نسمة، ثلثهم الجئون من تركيا جاءوا من مناطق الحدود مع اإلمرباطورية 

الروسية ليحتموا بالخطوط الدفاعية الروسية، وكانوا من الناجني من حركة النزوح 

وليس من املجازر، يف حني يتحدر بقية السكان من القوقاز )قارس، وناخيتشيفان 

)Nakhitchevan(، وأذربيجان(، ومل تتعد نسبة السكان املحليني النصف )خصوصا 

سكان مدن يريفان وإيتشميادزين وآلكسندروبول(. وكان سكان أرمينيا السوفييتية 

الذين بلغ عددهم أكرث من ثالثة ماليني يف العام 1990، متجانسني إثنيا، إذ كان 95 

يف املائة منهم من األرمن.

الناجني  الشتات  وأرمن  أرمينيا  إىل سكان جمهورية  األرمينية  الهوية  استندت 

من أحداث العام 1915 والذين تفرقوا يف روسيا وعدة بلدان غربية أهمها فرنسا 
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والواليات املتحدة. وصارت هذه الهوية أساس وجود الشعب األرميني، وارتبطت 

أكرث فأكرث بذاكرة إبادة 1915–1916، حتى أصبحت مطالبة األرمن الدولَة الرتكيَة 

باالعرتاف مبا تعرضوا له من إبادة من دعائم هذه الهوية.

ذاكرة اإلبادة
الخمسني لإلبادة، ظلت ذاكرتها مطموسة  للذكرى  املوافق  العام 1965،  حتى 

داشناك  األرميني  القومي  فالحزب  سواء.  حد  عىل  الشتات  ويف  تركيا  يف  ومنكرة 

األوىل  األرمينية  الجمهورية  داخل  مهيمنا،  بل  مؤثرا،  كان  الذي   )Dachnak(

)1918–1920( ويف الشتات، ركز عىل مطلب تطبيق معاهدة سيفر )1920( وليس 

عىل حفظ ذاكرة التهجري واملجازر يف العام 1915. 

وانصب اهتامم جامعات الشتات عىل ضامن وجودها الطائفي ومستقبلها يف 

رت االنقسامات بني املوالني للشيوعيني واملوالني لحزب داشناك  بلدان اللجوء، فأخَّ

اختيار تاريخ 24 أبريل 1915 يوما تذكاريا يوافق أمر ترحيل 600 من أعيان األرمن 

بالقسطنطينية الذين تعرضوا للقتل فيام بعد، ومل يعتمد هذا التاريخ الرمزي من 

طرف األجيال الجديدة إال بعد العام 1960 يف تنظيم التظاهرات التذكارية برييفان 

ويف بلدان الشتات، وتزامن ذلك مع اعتامد تعبري »اإلبادة«.

األمم  ومناقشة  إرسائيل  يف   )Eichman( آيخامن  محاكمة  عقب  األرمن،  وأيقن 

املتحدة مسألة عدم سقوط جرمية اإلبادة بالتقادم )1948(، بأن املجازر التي تعرضوا 

 )1945(  )Nuremberg( نورمربغ  محكمة  وضعتها  التي  للمعايري  تستجيب  لها 

بدءا  األرمينية  املنظامت  إصدارات  »اإلبادة« يف  تعبري  اليهود. فظهر  إبادة  بخصوص 

من العام 1964، ليطرح منذ بداية سبعينيات القرن العرشين مطلب االعرتاف الدويل 

بإبادة األرمن الذي أصبح جوهر النضال األرميني وحل محل مطلب العودة إىل أرمينيا 

الرتكية أو السوفييتية الذي يتعذر تحقيقه نظرا إىل اإلشكاالت الكبرية التي يطرحها.

التزال السلطات الرتكية تنكر تعرض األرمن لإلبادة، وتدافع عن أطروحة انتفاضة 

أرمينية يف بداية الحرب العاملية األوىل، أحدثت رد فعل اتخذ شكل ترحيل تخللته 

الطبيعية. وقد بني مؤرخو  الوفيات  تفاديها إضافة إىل  أعامل عنف مل يكن ممكنا 

إبادة األرمن أن نشاط الحركة الثورية األرمينية توقف يف العام 1908، أي قبل الحرب 



408

من آسيا الصغرى إىل تركيا

بسنوات، وأن جمعية االتحاد والرتقي )الشباب األتراك( والحكومة العثامنية كانت 

لديهام نية إجرامية بالقضاء عىل الجزء األكرب أو رمبا كل السكان األرمن باألناضول 

 .)Y. Ternon, 1977; G. Chaliand, Y. Ternon, 1980; T. Akçam, 2012(

وبعد أكرث من عرشين عاما من األحداث التي أدت إىل املجازر )1915–1916(، 

ترسخت لدى الدولة الرتكية سياسة اإلنكار التي شملت الشتات وأرمينيا السوفييتية. 

بعد  جعلها  ما  منسية،  مطوية  اعتربتها  مشكلة  ببعث  الرتكية  الحكومة  وفوجئت 

الوقائع بل مغزاها. كام شنَّت  تنكر  التاريخ، فلم  بإعادة كتابة  تبادر  العام 1965 

سياسية  وضغوط  نفي  منظومة  إىل  تستند  ديبلوماسية  حملة  الرتكية  الحكومة 

ومالية. وعىل الرغم من ذلك فإن االعرتاف بإبادة األرمن شهد تطورا يف السنوات 

األخرية يف املنظامت الدولية وعدد متزايد من الدول مثل إيطاليا واليونان وفرنسا. 

ويف يوم 24 أبريل من كل عام، تنظم كل الجامعات األرمينية تظاهرات تذكارية 

تخليدا للحدث املؤسس للشتات الحايل، ويكون ذلك يف فضاءات عامة يف املدن أو 

يف الكنائس أو حول معامل أقيمت خصوصا لتخليد اإلبادة والتذكري بضحاياها.

بنفسها عن عمل  الكاملية  الفرتة  بعد  الرتكية  الحكومات  تنأى  أن  من  وبدال 

وصفه  ترفض  اليوم  حتى  التزال  فإنها  العثامنية،  االتحاديني  حكومة  به  قامت 

ملحاكمة   1919 العام  يف  تعرضوا  األتراك  الشباب  زعامء  أن  رغم  وعىل  باإلبادة. 

من قبل الحكومة العثامنية وأدينوا وُحِكم عليهم باإلعدام غيابيا، فإن الحكومات 

باشا  ومنهم طلعت  لهم،  االعتبار  إعادة  أجل  من  اجتهدت  املتعاقبة  الجمهورية 

الذي أُعيد له االعتبار يف العام 1960 وُأقيم له معلم بإسطنبول يف مثانينيات القرن 

العرشيني، كام أُعيدت رفات أنور باشا إىل تركيا يف احتفاالت رسمية يف تسعينيات 

 .)M. Marian, 2000, 14( القرن العرشين

ويف العام 1965 ُبني معلم تذكاري يف مدينة إيغدير )Igdir( قرب الحدود األرمينية 

إحياء لذكرى مليون تريك سقطوا يف األناضول الرشقي. »ويجسد معلم إيغدير إىل حد 

كاريكاتوري سياسة إنكار إبادة العام 1915 من طرف الدولة الرتكية التي تستعمل اآللية 

 L. Marchand, G. Perrier,( »املعروفة بقلب التاريخ والتي تحوِّل الضحايا إىل متهمني

128 ,2013(. وأصبح هذا اإلنكار ثابتا من ثوابت سياسات الحكومات الرتكية، وهو ينفي 

االنتفاضة،  »ثالثية:  إىل  ويستند  املركزية،  االتحاديني  حكومة  لدى  إجرامية  نية  وجود 
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والقمع، واألخطاء، وتتالىش هذه الثالثية إذا ُأثبت عدم وجود انتفاضة، ويسقط اإلنكار 

رت  وُسخِّ  .)Y. Ternon, 2007, 418( املركزية«  للحكومة  اإلجرامي  القصد  ُأثبت  إذا 

الدوائر  إىل  بالنسبة  الشأن  وكذلك  اإلنكار،  موقف  لدعم  الرتكية  الديبلوماسية  وسائل 

األكادميية يف تركيا، وبدرجة أقل يف الخارج منذ سبعينيات القرن العرشين.

أرمينية منتمية إىل حزب  الدولة ردت مجموعة  املدعوم من  اإلنكار  ويف مواجهة 

داشناك )Dachnak(، وهي الجيش األرميني الرسي لتحرير أرمينيا )ASALA(، بأعامل 

إرهابية بني العامني 1975 و1983، وكانت هذه األعامل موجهة ضد ديبلوماسيني أتراك 

األرميني  الجيش  وكان  لإلبادة.  الرتكية  الدولة  إنكار  سياسة  تخدم  محددة  وأهداف 

 Hagop( الرسي مرتبطا يف بداياته بالقضية الفلسطينية عرب زعيمه هاغوب هاغوبيان

Hagopian(، واستفاد من الظرف الخاص للحرب األهلية اللبنانية للحصول عىل األسلحة 

وتدريب أفراده عىل العمليات اإلرهابية التي كان كل مرتكبيها من الشباب األرميني 

يف لبنان، قبل أن تنقسم الحركة يف العام 1983 بعد عملية مطار أوريل )Orly( التي 

ُقِتل فيها من دون متييز فرنسيون وسياح وأتراك كانوا يف طريق العودة إىل تركيا لقضاء 

ميكن  ال  بعمل  سمعتها  خ  وتلطُّ االنقسامات  بسبب  طويال  الحركة  تعمر  ومل  العطلة، 

.)L. Ritter, 2007, 239-250( 1915 رشعنته باسم إبادة

املستوى  األرمينية عىل  بالقضية  التعريف  يف  اإلرهابية  العمليات  مرحلة  أسهمت 

ت صورة الشتات األرميني من جامعات تسعى إىل االندماج كليا يف البلدان  الدويل، وغريَّ

باالعرتاف  وتطالب  تجاهلها،  التاريخ  بأن  تشعر  بذاتها،  قامئة  أمة  إىل  استقبلتها  التي 

قت هذه املرحلة االعتقاد السائد لدى كثري من األتراك بأن األرمن مجرد  بتميزها. كام عمَّ

مجموعة من الثوار واإلرهابيني. وقد تنبه املسؤولون عن التنظيامت األرمينية إىل رضورة 

التخيل عن العنف والعمل حرصيا يف املجال السيايس لتحقيق مطلبهم باالعرتاف الدويل 

.)Y. Ternon, 2007, 419( باإلبادة

سياسات الذاكرة والنسيان
واصل الحكم الديكتاتوري الكاميل سياسة محو ذاكرة إبادة األرمن وآثار الوجود 

وعدم  بالالمباالة  القدامى  األرمن  جريان  تعامل  متيز  أوىل  مرحلة  ويف  األرميني. 

االكرتاث، فمنع قانون االستيطان )Settlement Law( للعام 1934 منعا باتا التذكري 
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باملايض خصوصا بالنسبة إىل الرحل وأفراد القبائل، فلم يكن لهم الحق يف تخليد 

ذكرى موتاهم أو زيارة قبورهم إن وجدت. وحظر تداول روايات وبكائيات الشعراء 

املتنقلني األكراد التي تروي التهجري واملجازر، من منطلق أن األمة ُتحدد يف املجال 

 .)Ugur Ümit Üngor, 2011, 218-223( ويف الزمان أيضا

جعل الكامليون العام 1923 السنة الصفر لألمة الرتكية، ورفضوا املرجعية 

القدمية،  األبجدية  وألغوا  والتقاليد،  والثقافة  التاريخ  مجاالت  يف  العثامنية 

وتجاهلوا األدب القديم املنشور باللغة العثامنية، وأتلفوا أحيانا الكتب القدمية، 

وصادروا تلك التي ُنرشت بلغات األقليات )األرمينية، والرسيانية، والكورمانجية، 

والعربية، والزازاقية...(، وشجعوا يف الوقت نفسه الكتب الجديدة التي تروي 

الرتيك  التاريخ  دراسة  س مصطفى كامل جمعية  وأسَّ لألتراك،  الرسمي  التاريخ 

يف العام 1930، واستحدثت رواية رسمية ألمة تركية تعود أصولها إىل أزمنة ما 

قبل التاريخ وإىل الحيثيني وسومر واآلكاديني والسلتيني... ووفقا لهذه الرواية، 

نرش الجنس الرتيك املتفوق الحضارة يف العامل. وُلفَّ تاريخ الشعوب العثامنية 

وا من ساللة األتراك السالجقة  املختلفة بالصمت، وُأنكر تاريخ األكراد الذين ُعدُّ

.)E. Copeaux, 1997(

وُفرِض عىل   ،1934 العام  يف  العائالت  أسامء  ترتيك  قانون  ُسنَّ  السياق  هذا  يف 

األقليات التي أنكرت هويتها. وأُعيدت كتابة التاريخ املحيل لكثري من األقاليم واملدن 

الرشقية إلعطائه صبغة تركية. وجرى التأسيس لـ »أيقونوغرافيا« قومية أهم عنارصها 

شخصية كامل أتاتورك املحورية واألعياد التذكارية التي متجد امللحمة القومية وتروج 

لنظرة قومية للتاريخ )Ugur Ümit Üngor, 2011, 224-233(. كام جرى العمل عىل 

ت أسامء األعالم لتكون تركية خالصة. ومنذ عرشينيات  ترتيك املشهد السيايس وُغريِّ

ت كل أسامء األماكن ذات األصول األرمينية واليونانية والبلغارية  القرن العرشين ُغريِّ

)Ugur Ümit Üngor, 2011, 240-245(، كام سبق ذكره يف الفصل التاسع.

ويف بلدان الشتات حاول الناجون من األرمن إحياء ذاكرة تاريخهم ومواطنهم 

األصلية التي أصبحت جزءا من تركيا، وُأفرغت بشكل شبه تام من سكانها األرمن. 

وقد اجتهدوا مثل يونانيي آسيا الصغرى يف بناء مرجعية أساسها الحياة الجامعية 

واملعامل والتظاهرات التذكارية.
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األرمن يف الشتات: فضاءات الذاكرة
نحو   1975 العام  حرب  قبل  تعدادها  بلغ  التي  لبنان،  يف  األرمينية  الطائفة  ظلت 

200 ألف نسمة، فرتة طويلة الطائفة األكرث إشعاعا يف الشتات األرميني. وكانت حياتها 

ل يف نهاية  تتمحور حول الحي األرميني يف بريوت املعروف بحي برج حمود الذي َتشكَّ

عرشينيات القرن العرشين من مجموعات تضامنية تنتمي إىل قرى كيليكيا، وأصبح فضاء 

بعد  األرمينية  املتاجر  من  كبري  وعدد  الطائفة  مؤسسات  كل  فيه  ترتكز  أرمينيا  طائفيا 

حرب لبنان )1975–1986(. وكانت امليليشيا املسلحة التابعة لحزب الطاشناق )الحزب 

االشرتايك األرميني املعادي للسوفييت( تسهر عىل أمن وتجانس الحي مع االلتزام بالحياد.

ويعود نجاح هذا الفضاء التجاري عىل مستوى املدينة إىل طابعه املفتوح عىل منط 

التي  الطائفية  الحياة  أماكن  التجارية مع  األماكن  تتعايش  التقليدية، بحيث  األسواق 

عادة ما تكون يف موقع خلفي. وال يتعلق األمر هنا بغيتو أرميني بل بـ »مركز مزدوج 

االنتامء تكون فيه الطائفة رضورية بيد أنها غري كافية لتحديد عالقة الفرد باملدينة« 

.)T. Khayat, 2001, 130(

الطاشناق  حزب  تنظيمها  عىل  يرشف  التي  األرمينية  الطائفة  وحافظت 

شبكة  بفضل  األرمينية  لغتها  والرسولية، عىل  الكاثوليكية  األرمينيتان،  والكنيستان 

املدارس الطائفية. بيد أن الطبقات امليسورة استقرت يف أحياء غنية وراقية وأصبح 

الغرب قبلتها بدال من أرمينيا، خصوصا منذ الحرب األهلية اللبنانية.

الحدود  عىل  الصغرية  األرمينية  املدينة  عنجر  كانت  بريوت  جانب  وإىل 

السورية، املوطن اآلخر للشتات األرميني يف لبنان، أسسها أرمن يتحدرون من 

موزا داغ )Mousa Dagh(، وحارصهم الجيش الرتيك أربعني يوما يف العام 1915، 

قبل أن تنقلهم سفينة فرنسية إىل لبنان الذي كان يف نهاية الحرب العاملية األوىل 

وقتا  التي ظلت  لبنان،  يف  األرمينية  الطائفة  وتشهد  الفرنسية.  الحامية  تحت 

طويال منوذجا بالنسبة إىل الشتات األرميني، ضعفا بسبب هجرة الشباب الذين 

يصدرون منوذجها الثقايف والديني والسيايس إىل جامعات الشتات يف الغرب.

ويف جورجيا، البلد املجاور ألرمينيا، يبلغ عدد األرمن قرابة 400 ألف نسمة. 

بحياتها  وتتميز  متاما،  ومندمجة  جدا  عريقة  تبيلييس  يف  األرمينية  فالطائفة 

الثقافية الغنية جدا. وتهيمن يف هذا املجتمع البنية األرسية األبوية التقليدية 
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للوجود  رمزا  تبيلييس  مدينة  قلب  يف  األرميني  املرسح  ويعترب  أرمينيا.  يف  كام 

العريق لنخبة أرمينية متجذرة يف جورجيا)1(.

وكان  الجديدة(،  )جلفة  أصفهان  يف  أساسا  األرميني  الشتات  يرتكز  إيران  ويف 

هؤالء األرمن قد رحلوا إليها من طرف الشاه عباس يف أثناء الحرب بني العثامنيني 

والصفويني )1603–1618(. أما اليوم فإن الجامعات املتحدرة من الشتات املنبثق 

عن إبادة العام 1915 حارضة بقوة يف كثري من البلدان الغربية، وعىل وجه الخصوص 

فرنسا والواليات املتحدة، وتؤدي هذه الجامعات دورا مؤثرا يف العالقات مع الدولة 

)حركات  ثانوية  شتات  بها جامعات  وترتبط   ،1991 العام  منذ  املستقلة  األرمينية 

الهجرة الثانية( من أرمن لبنان ومرص وإيران وسورية والعراق.

إىل  وصلوا  قد  األرمن  وكان  جيد.  بشكل  فرنسا  يف  األرميني  الشتات  اندمج 

فرنسا منذ العام 1926، وأعادوا تشكيل الفضاءات الخاصة بهم يف أحياء حرضية 

طائفية  حياة  فيها  بعثوا  وليون،  وباريس  مرسيليا  مدن  من  القريبة  الضواحي  يف 

ر مبوطنهم األصيل. وجرت تهيئة أرايض املستنقعات غري الصحية يف جزر سان  تذكِّ

بيار  جريمان )Saint Germain( )إييس ليمولينو )Issy-les-Moulineaux وسان 

)Saint Pierre( )آلفورفيل )Alfortville ، واألرايض املنحدرة الغابية يف مرتفعات 

إييس ليمولينو، واستصلحت األرايض وبنيت أحياء جديدة بجهد جهيد لتصبح أماكن 

لتجّذر أرميني جديد. »فقد سمح فتح فضاءات عذراء وقاحلة بوضع أسس عيش 

مستديم يف املكان واإلبقاء عىل الرابطة الطائفية حية. فهنا تحيا التقاليد الريفية 

املجلوبة من هناك. ففي فرتة ما بني الحربني ظل األرمن حريصني عىل الحفاظ عىل 

.)M. Hovanessian, 1995, 58( »عاملهم قبل كل يشء

فيام  عالقات  وآلفورفيل عىل  ليمولينو  إييس  األرمينية يف  األحياء  حافظت 

بينها وعىل الروابط االجتامعية. وتوجهت الحيوية الجامعية يف ثالثينيات القرن 

أماكن  بينهم:  فيام  األرمن  فيها  يلتقي  فضاءات خاصة  تأسيس  نحو  العرشين 

وُوجد  والكنيسة.   ،)hayagoump )هاياغومب  األرميني  والنادي  لالجتامع، 

عىل الدوام خريون من أغنياء الطائفة األرمينية مولوا بناء الكنائس، فضال عىل 

الفضاء  إقامة هذا  التي أسهمت فيها كل األجيال من أجل  الجامعية  الحركية 

القومي وجمع بني مختلف  اإلقليم  الطاشناق مرجعية  د حزب  املركزي. وجسَّ
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الصليب األزرق األرميني بفرنسا  السياسية، يف حني عملت منظمة  التوجهات 

)Croix-Bleue des Arméniens de France( عىل تطوير العمل التضامني 

طت الكنيسة والنادي األرميني  وتقديم املساعدات ونرش اللغة األرمينية. ونشَّ

الحياة الطائفية )مجموعات أداء الرتانيم والرقص والعروض املرسحية(، وورَّثت 

للجيل الثاين ثقافة وشذرات من ماض مجيد)2(.

ترابط  أمناط  الضواحي،  أحياء  مستوى  عىل  تحيي،  بفرنسا  األرمينية  »فالقرية 

العثامنية، بحيث يسمح  املنبثقة عن اإلمرباطورية  اجتامعي بني املجموعات األرمينية 

الريفية يف فرنسا،  القروية واألرسية باإلبقاء عىل الخصوصيات  البناء الجزيئ للشبكات 

وظهرت عرب اإلقليم الفرنيس مناطق أرمينية متجانسة يف مراكز حرضية أو أطراف املدن، 

 ،)Saint-Chamond( يف سان شامون )Maliatiatsi( ومن األمثلة عىل ذلك مالياتياتيس

وتوكاتيس   )Seleuztsi( وسيلوزتيس  آلفورفيل،  يف   )Tchenguilertsi( وتشانغيلرتيس 

يف   )Geyvetsi( وجيفيتيس  ليمولينو،  إييس  يف   )Stanoztsi( وستانزوتيس   )Tokatsi(

 .)M. Hovanessian, 1995, 96( »...يف املنطقة الباريسية )Bagneux( بانيو

كانت الخصوصية اللغوية أفضل وسيلة للحفاظ عىل الطباع املناطقية املختلفة، 

بحيث  نفسها،  القومية  الهوية  املناطقية  املحلية  الهوية  هذه  تعوض  ما  وعادة 

تتشكل شبكات تضامن حقيقية تجمع أفرادا يتحدرون من مدن وقرى وتجمعات 

ريفية معينة يف األناضول)3(. كل ذلك أسهم يف استقرار مجموعات أرمينية وسمح 

لها باالندماج يف بيئتها الجديدة. فاملعلومات والخدمات تتنقل عرب شبكات قروية 

القرى  هذه  وتتمتع  واحد.  هدف  أجل  من  املتوافرة  املوارد  تسخري  عىل  تشجع 

األرمينية التي أُعيد تشكيلها بقدر من االستقرار بفضل الطبقية االجتامعية واألعيان 

الجدد املهتمني ببعث مجتمعات أرمينية أساسها األقاليم اإلثنية املشكلة يف بلديات 

ضواحي املدن الكربى، بينام يف مدينة باريس كان مكان السكن يتحدد وفق املعايري 

.)M. Hovanessian, 1995, 98-99( االجتامعية-املهنية

تحديد  يف   )J. Gottman غومتان  ج.  )مبفهوم  األيقونوغرافيا  أهمية  وتظهر 

التي   )Los Angeles( أنجلوس  لوس  يف  األرمينية خاصة  لألحياء  اإلقليمية  املعامل 

رئيسني  يرتكزون يف حيني  أرميني  ألف  أكرث من 150  العام 2000  يسكنها يف  كان 

هذه  وتتألف   .)Little Armenia( الصغرية  وأرمينيا   )Glendale( غلنديل  هام 
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الطائفة األرمينية الحديثة نسبيا من أفراد وصلوا إىل الواليات املتحدة خصوصا منذ 

سبعينيات القرن العرشين. ويجري متلك األماكن ودمجها يف الهوية بواسطة رموز 

أو »أيقونات« ُتعرض يف الفضاءات العامة والخاصة لتحدد مجال العيش املشرتك أو 

.)M. Hovanessian, 1992, 1995( »الحيز الطائفي«

التي  اإلنسانية  الجغرافيا  مفهوم  وفق  املجال،  يف  بالسكن  تسمح  »فالرموز 

من  مـجموعة  فالسكن  سقف،  تحت  العيش  مجرد  السكن  مفهوم  فيها  يتجاوز 

العالقات الحميمية بني الذات واألماكن« )S. Mekdjian, 2007, 105(. ومن هذه 

وواجهات  اللوحات  يف  األرمينية  واألبجدية  املقدس،  آرارات  جبل  صورة  الرموز 

املتاجر اإلثنية، فهي ترسم حدود املجاالت التجارية األرمينية. أما الزخرفة الداخلية 

للفضاءات الخاصة، التي تشمل صور كاتدرائية إيتشيميادزين املكان الديني الرمز 

بالنسبة إىل األرمن، وجبل آرارات، وخرائط أرمينيا، والراية الوطنية األرمينية، فهي 

مؤرشات واضحة إىل االنتامء اإلثني.

تكمن وظيفة هذه األيقونات يف توريث الهوية األرمينية لألجيال الجديدة التي 

األقاليم  أي   »Yerkir« )الريكري  منه  األكرب  الجزء  فقد  الذي  »الوطن«  خارج  ُولدت 

األرمينية العريقة التي تقع اليوم يف تركيا(. ويف هذا السياق يندرج أيضا بناء َمعلم 

بداية  يف   )Montréal( مبونرتيال  األرمينية  الطائفة  من  مببادرة  اإلبادة  ذكرى  يحيي 

التذكاري  َمعلمهم  تهيئة  بعد  خاصة  األرمن،  بادر  وقد  والعرشين.  الحادي  القرن 

ومتحف اإلبادة يف تلة دزيدزرناغابرت )Dzidzernagapert( )1967( بأرمينيا، بإقامة 

ن يف  معامل تذكارية يف مواطن الشتات وخاصة يف فرنسا وبالد اليونان، ففي مرسيليا ُدشِّ

العام 2002 معلم ذكرى ضحايا العام 1915، ويف 24 أبريل من كل عام، وهو يوم إحياء 

م مسرية ضخمة باتجاه هذا املعلم. وتنظم يف هذا التاريخ تظاهرات  ذكرى اإلبادة، تنظَّ

تحتضنها املعامل التذكارية التي تتميز بحجارتها املصقولة يف شكل ألواح منحوتة يزينها 

اآلن محل  املعامل حتى  )khatchkars، والتزال هذه  البيزنطي )خاتشكارس  الصليب 

األرمينية  الرسولية  والكنيسة  الذاكرة  بني  رمزيا  تربط  فهي  حقيقي،  شعبي  تقديس 

باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات هوية الشتات األرميني.

أدى تفكيك الطوائف األرمينية يف الرشق إىل توافد مهاجرين جدد إىل فرنسا 

وأمريكا الشاملية، شوَّش حضورهم بعض اليشء عىل الحياة الطائفية املحلية، مام 
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مغايرا  الجدد  املهاجرين  كان سلوك هؤالء  إذ  االجتامعي،  التجانس  أثر يف حركية 

متاما، مام أحدث ردود فعل رافضة وتهميشهم نسبيا. بيد أن الوافدين الجدد أسهموا 

كثريا يف إحياء اللغة والدين وبعث فضاءات التواصل االجتامعي بني األرمن: املتاجر، 

واملطاعم، وورش الصناعة، واملقاهي الرشقية. »فتاريخ املجموعات األرمينية يختلف 

من مجموعة إىل أخرى، ويظهر عدم التوافق بينها يف واقع الهجرة السائد بسياقاته 

التحالفات  عىل  يقوم  طائفي  عامل  باكتشاف  يسمح  الذي  جدا،  املتباينة  الداخلية 

.)M. Hovanessian, 1995, 157-160( .»واإلقصاءات أيضا

الكنيسة الرسولية األرمينية سند الذاكرة الجامعية
من  أدىن  الشتات من دون حد  أرض  وتوريثها يف  الهوية  الحفاظ عىل  ال ميكن 

الجامعية  الحياة  ثراء  الشتات عىل  مجتمعات  بقاء  يعتمد  إذ  واألرس،  األفراد  كثافة 

والطائفية املرتبطة ارتباطا وثيقا بالبعد الديني الذي يسهم إىل حد كبري يف توريث 

الذاكرة التأسيسية للهوية ومتتينها ودميومتها عرب املؤسسة الكنسية واألماكن املقدسة.

الجامعية يالَحظ  الحياة  التي تطبع  العصبة واالنقسامات  وإذا تجاوزنا روح 

يتعدى  جامعي  ووعي  الوحدة  إىل  تطّلع  األرميني  الشتات  جامعات  لدى 

االختالفات القدمية، ويعود الفضل يف ذلك إىل مبادرات فردية لها جاذبية وتدفع 

ضاحية  يف  األرمينية  الرسولية  الكنيسة  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  التوحيد.  باتجاه 

مرسيليا  يف   )Prado( بالربادو  األرمينية  الكاتدرائية  أو  الباريسية  ليمولينو  إييس 

التي بنيت يف العام 1928 بوصفها نسخة طبق األصل لكاتدرائية إيتشيميادزين. 

»فالكنيسة تعترب اليوم مكانا للمصالحة، وهي شكل من أشكال املركزية، تتجاوز 

اإلقليمية«  والتباينات  السياسية  االختالفات  من  وتخفف  الطبقية،  االنتامءات 

)M. Hovanessian, 1995, 147(، فقد حافظت هذه الكنيسة عىل تعليم اللغة 

األرمينية، وتـجمع دروُسها كل يوم أربعاء أبناَء البلديات املجاورة. كام أقام أرمن 

توحيد  تعمل عىل  كبرية  كنائس  و1997 ست   1923 العامني  بني  أنجلوس  لوس 

.)4()S. Mekdjian, 2007, 112( الطوائف األرمينية

تجسد الكنيسة باعتبارها حافظة الذاكرة بالنسبة إىل األرمن »فكرة الدميومة القومية 

 M. Hovanessian, 2000,( .»املتميزة عن األيديولوجيات التي طورتها التنظيامت السياسية
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108(، فهي تسعى إىل املحافظة عىل االنتامء األرميني باضطالعها بدور حامية اللغة والثقافة 

والذاكرة و»الوطن األم«. وتعزز دور الكنيسة هذا الزياراُت التي يقوم بها الجاثليق )متقدم 

األساقفة( ملباركة الكنائس الجديدة يف بلدان الشتات، والحج إىل كنيسة إيتشيميادزين وهي 

أهم مكان مقدس يف أرمينيا.

مل يكتف أرمن الشتات بإقامة أماكن للذاكرة يف الحوارض الغربية الكربى التي 

حاول  بل  أنجلوس(،  ولوس  ومونرتيال،  وبريوت،  وباريس،  )مرسيليا،  فيها  استقروا 

بعضهم »العودة« إىل أرمينيا، وبالتحديد إىل يريفان، يف فرتة ما بني الحربني وحتى 

بعد الحرب العاملية الثانية )1948(.

»العائدون« من الشتات: حالة مدينة يريفان
مل تصبح يريفان )Erevan( مدينة ذات أغلبية أرمينية إال يف منتصف القرن 

التاسع عرش، لتتحول إىل عاصمة ألرمينيا بعد العام 1918. وكانت هذه املدينة 

يف املايض مجرد مدينة إقليمية بسيطة داخل اإلمرباطورية العثامنية. قبل أن 

تجعل منها الدعاية السوفييتية املروجة لفكرة العودة، مدينة موعودة و»قدسا« 

أرمينية. ويف بداية مثانينيات القرن العرشين أصبحت يريفان تضم مليون ساكن 

أي ثلث سكان أرمينيا )نحو ثالثة ماليني نسمة(. وقد شهدت املدينة-العاصمة 

واتساع  منوها  يف  كبري  حد  إىل  أسهمتا   nerkaght( )نريكاغت  عودة  موجتي 

عمرانها يف األطراف عىل وجه الخصوص.

من  غربيا  أرمينيا   42286 عاد   ،)1936–1921( الحربني  بني  ما  فرتة  ففي 

مواطن الشتات، وهم يتحدرون من الجامعات التي تعرضت لإلبادة والتهجري 

املتحدرين من  املواطنني  اتحادات  التربعات ودعم  بفضل  العودة  ومتكنوا من 

وقيرصي   ،)Van( وفان   ،)Mouch( وموش   ،)Sebastia( سيباستيا  مثل  مدن 

.)Malatia( ومالتيا ،)Zeïtoun( وزيتون ،)Kayseri(

ن معظم العائدين يف تجمعات قروية حول يريفان تحمل أسامء مدنهم  ُوطِّ

 ،)Nor Sebastia( سيباستيا  نور   :)Nor( »الجديد«  بعبارة  مسبوقة  األصلية 

ر هذه  ونور آرابكري )Nor Arabkir(، ونور قيرصي )Nor Kayseri(... »وُتذكِّ

أرمينيا  من  يتحدر  لشتات  واحد  آن  يف  والرمزي  الفعيل  بالوجود  التجمعات 
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الغربية انبثق عن اإلبادة والتهجري« )T. Ter Minassian, 2007, 258(. وواجه 

العائدون األرمن صعوبة يف الحصول عىل مناصب عمل، وعانوا البطالة، وعاشوا 

ظروف سكن مأساوية يف هذا الحزام االستيطاين الذي كانت قراه معزوال بعضها 

الذي  العائدين  استقرار  واصطدم  املواصالت،  وسائل  نقص  بسبب  بعض  عن 

أرشفت عليه مؤسسات سوفييتية مختلفة بواقع جعل منه عملية ارتجالية)5(.

النظر  وجهة  من  أهم   )1948–1946( الثانية  العودة  موجة  وكانت 

اإلحصائية، حيث بلغ عدد العائدين 102277 نسمة، قدموا من الغرب )فرنسا 

عىل وجه الخصوص( ولبنان الذي كان يعيش فيه عدد كبري من الالجئني الناجني 

أرمينيا  بناء  إعادة  منها  الهدف  منظمة  بعودة  هنا  األمر  ويتعلق  اإلبادة.  من 

السوفييتية اقتصاديا، بحيث يوفر العائدون يدا عاملة مؤهلة أو قابلة للتأهيل 

للعمل يف الصناعتني الثقيلة والخفيفة، وبخاصة الصناعة الغذائية وقطاع البناء.

مل يكن استقبال العائدين يف مستوى ما رّوجت له الدعاية التي شجعت 

أرمن الشتات عىل العودة إىل وطنهم. وكانت األحياء التي استقروا بها واقعة 

األساسية  املنشآت  إىل  واملفتقرة  الوعرة  التضاريس  ذات  األطراف  مناطق  يف 

بأنفسهم  الفردية  مساكنهم  بناء  عىل  الجدد  الوافدون  ع  وُشجِّ الرضورية. 

مبساعدة متواضعة من الدولة، وتتميز األحياء التي أقاموها مبساكنها املستقلة 

ذات السقوف القصديرية والبساتني امللحقة بها. »وقد عكس الفصل يف املجال 

السوفييتي  املجتمع  يف  ليندمجوا  العائدون  واجهها  التي  الصعوبة  العمراين 

يتحدرون   - »غربيون«  أرمن  ألنهم  مزدوجا  متييزا  واجهوا  فقد  األرميني، 

العامل  إىل  ينتمون  منشقون  وألنهم   - »املحليني«  لألرمن  خالفا  األناضول  من 

إخفاقا  العودة  هذه  فكانت   .)T. Ter Minassian, 2002, 87( الرأساميل« 

أرمينيا  إقليم  غادروا  العائدين،  من  منهم  وكثري  مهاجر،  ألف   28 ألن  جزئيا 

السوفييتية بني العامني 1956 و1972.

اليونان يف  ومن خالل مقارنة بني عودة األرمن وتوطني الالجئني يف شامل 

العام 1923، نالحظ أن ظروف التوطني كانت صعبة جدا يف الحالتني يف السنوات 

األوىل. بيد أن الالجئني اليونان متكنوا بعد الحرب العاملية الثانية والحرب األهلية 

النمو  من  واستفادوا  مالءمة  األكرث  الزراعية  األرايض  استغالل  من  تلتها،  التي 
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االقتصادي الكبري لثيسالونيك وأثينا، وهاجر بعضهم إىل أملانيا وبلجيكا والسويد. 

أما األرمن فقد اصطدموا بواقع اقتصادي وسيايس أقل رخاء.

محو اآلثار: إبادة الحجر
عملت الجمهورية الكاملية يف مرشوعها لتأسيس دولة قومية عىل القضاء 

القدمية  العصور  األناضول منذ  التي وجدت يف  املسيحية  الحضارات  آثار  عىل 

الوقت  يف  الجمهوري  النظام  وحاول  والرسيان(.  واألرمن  اليونانيني  )حضارات 

نفسه بناء خطاب تاريخي لألمة، ميحو متاما دور هذه الحضارات وحتى وجودها 

يف تاريخ آسيا الصغرى، فُأتبعت إبادة البرش بإبادة الثقافة. وكان الرتاث الديني 

لألرمن الذي يشهد عىل تجذرهم الضارب يف القدم، مثل تراث اليونانيني، الهدف 

األول لهذه السياسة.

ويف املنطقة املحيطة ببحرية فان عىل سبيل املثال، جرى حرق وهدم وإهامل 

مئات املباين الدينية، وُحوِّل بعضها إىل إسطبالت ومستودعات للتخزين أو يف 

أحسن األحوال إىل ورش. وُحولت أهم الكنائس البيزنطية اليونانية واألرمينية 

إىل مساجد. ووجب انتظار فرتة الحقة، بعد الحرب العاملية الثانية، ليعاد تأهيل 

أكرثها قيمة من الجانب الفني، لتصبح متاحف وأخريا مساجد من جديد تحت 

.)AKP( حكومة حزب العدالة والتنمية

إىل  نظرا  واليونانية  األرمينية  األديرة  األتراك جهودهم عىل  القوميون  ركز 

األحداث  خالل  والفارين  للثوار  إعانة  من  قدمته  وملا  حج  كمراكز  إشعاعها 

التي سبقت وتلت اإلبادة، فكانت األديرة هدفا للحقد املدمر الذي استعملت 

الدير  أو  البونط  اليونانية-البيزنطية يف  الكربى  األديرة  املتفجرات. والتزال  فيه 

أطالل.  شكل  يف  موجودًة  فان  قرب   )Varagavank( بفاراغافانك  األرميني 

ومنذ بضع سنوات قررت الحكومة الرتكية إعادة تأهيل بعض املواقع )باناجيا 

سوميال اليونانية البونطية أو كنيسة الصليب املقدس بآختامار Akhtamar عىل 

سبيل املثال( ألهداف سياحية، وسمحت أخريا بإقامة قداس ديني سنوي فيها. 

ُيصّعب  مام  تركية،  خاصا ألرس  ملكا  حاليا  القدمية  الكنائس  معظم  وأصبحت 

مهمة حاميتها باعتبارها معامل تاريخية.
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وُأتبع استئصال السكان غري األتراك بتغيري جذري ألسامء األماكن غري الرتكية، 

حتى إنه بحلول نهاية سبعينيات القرن العرشين ُغرّي اسم قرية من بني كل ثالث 

قرى لها اسم غري تريك. وكرد فعل عىل محاولة اجتثات الذاكرة ظهرت مواقع 

يف الشبكة املعلوماتية تذكر باملايض العثامين متعدد اإلثنيات والثقافات الذي 

مل يدرس يف املدارس واإلكامليات. وُعرِضت يف مدن إزمري وإسطنبول وديار بكر 

 L.( مجموعات بطاقات بريدية قدمية ُتظهر التنوع الذي كان مييز هذه املدن

 .)Marchand, G. Perrier, 2013, 95-96
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يف العام 2014 كان يعيش يف بلدان االتحاد 

املهاجرون  منهم  تريك،  مليون   4.4 األورويب 

وأحفادهم، واملتجنسون، ومن غادر تركيا ليلتحق 

بأرسته، والالجئون، والعامل، والحرفيون، ورجال 

واملوظفني  واملثقفني،  الطلبة،  إىل  إضافة  أعامل، 

يشكلون  هؤالء  كل  وكان  الرتكية.  الدولة  لدى 

األورويب،  االتحاد  خارج  من  أجنبية  طائفة  أكرب 

وميثلون 28 يف املائة من املسلمني الذين يعيشون 

 .)U. Manço, 2013, 314-315( فيه

بدوافع  البداية  يف  الرتكية  الهجرة  كانت 

النزوح  حركية  بعد  متأخرة  وجاءت  اقتصادية، 

فقط.  عاما  خمسني  منذ  بدأت  التي  الريفي 

من  عنارصها  باختالف  الهجرة  هذه  وتتميز 

من جمال الهجرة إىل اجلماعة 
الرتكية األوروبية العابرة للحدود

وجماعات الشتات الكردية 
والعلوية واآلشورية-الكلدانية

غادروا  الذين  املهاجرين  كل  »يشرتك 
بعد  األوروبية  البالد  باتجاه  تركيا 
خصائص  يف  الثانية  العاملية  الحرب 
تجمعهم، ويختلفون يف بعض مميزات 
هويتهم التي تظهر بوضوح أكرب خارج 

البلد األصيل«

17
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حيث انتامؤهم اإلثني الديني، إذ يقدر املختصون أن نحو نصف املهاجرين ليسوا 

من األتراك السنيني، فربعهم من العلويني، وربع آخر من األكراد، فضال عن أقلية من 

املسيحيني الرشقيني واليهود )من 5 إىل 7 يف املائة(. وقد أوضحنا آنفا أن املهاجرين 

نوا جامعات شتات  األكراد، مثلهم مثل العلويني والرسيان أو اآلشوريني-الكلدان، كوَّ

خاصة بهم. والسؤال املطروح هو: هل شّكل األتراك السنيون أيضا جامعات شتات 

أو أنهم اعتمدوا أحد أمناط الطوائف العابرة للحدود؟ 

يشرتك كل املهاجرين الذين غادروا تركيا باتجاه البالد األوروبية بعد الحرب العاملية 

الثانية يف خصائص تجمعهم، ويختلفون يف بعض مميزات هويتهم التي تظهر بوضوح أكرب 

خارج البلد األصيل، فإىل جانب هجرة اقتصادية باألساس تخص يدا عاملة استقطبها النمو 

 ،)1975–1945( )Trente Glorieuses( االقتصادي األورويب يف فرتة الثالثني عاما املجيدة

القرن  مثانينيات  بعد  خاصة  اللجوء،  وطالبي  السياسيني  الالجئني  من  مجموعات  نجد 

الذي  الشاسع  الهجرة  ل مجال  إىل تشكُّ أدت  التي  العوامل  تحليل  العرشين، مام يوجب 

يصل بني تركيا وعدة بلدان يف االتحاد األورويب، والوقوف عىل انعكاسات الوجود األناضويل 

يف أوروبا، وما يربط أتراك الخارج بأتراك الداخل ومبوطنهم األصيل.

من مجال الهجرة إىل الفضاء الرتيك العابر للحدود
باعتباره »فضاء منظام جدا، محدد املعامل بشكل  الدويل  الهجرة  ُيعرَّف مجال 

واضح، ينتظم يف شبكات تصل بني األماكن األصلية وأماكن العمل، وتطبعه تدفقات 

 G.( وثقافية«  واقتصادية  شخصية  عالقات  ومنظومة  واألرس،  للعامل  مستمرة 

Simon, 1995, 16(، وهو »مجال تعربه وتنظمه تدفقات هجرة مستقرة ومنتظمة 

 G. Simon,( .»الناتجة عن تنقل البرش )وجملة من التدفقات )املادية والفكرية

15 ,1995(. »ومل متنع أربعون سنة من الهجرة جامعات املهاجرين من بناء جرس من 

العالقات املركبة بني تركيا والخارج تقوم عىل حركة التنقالت والهواتف والسيارات 

وأوروبا  األناضول  بني  تصل  التي  الربي  والنقل  والعّبارات  والطائرات  والحافالت 

 ..S( )294-de Tapia, 2005, 293 .»بشكل أوثق مام تنسجه االتفاقيات الدولية

ويشمل مجال الهجرة هذا األماكَن األصلية، واملسالك، وأماكن التوطني، وإعادة 

التوطني، وحتى أماكن العودة. وينطبق هذا املفهوم عىل الهجرة الرتكية إىل أوروبا 
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الغربية والوسطى، فهي هجرة حديثة جدا )النصف الثاين من القرن العرشين( يغلب 

عليها الجيالن األول والثاين، فيام بدأ جيل ثالث يف الظهور. وتستند الهجرة الرتكية 

إىل ثقافة التنقل والرتحال املوروثة عن التاريخ الرتيك-املغويل، والطابع الجامعي لها 

فعدم  واملعتقدات.  اإلثنيات  متعدد  إمرباطوري  مجتمع  إىل  االنتامء  عن  املوروث 

االستقرار الهيكيل والظريف، وحتى املزمن، الذي مّيز تاريخ األتراك مل يوضع حّد له 

إال يف فرتة استقرار قصرية نتجت عن إقامة الكامليني دولة قومية تركية داخل مجالها 

املؤمن باألناضول )1923–1957(. 

وبدأت حركة الهجرة الكبرية باتجاه أوروبا الوسطى والغربية بعد عرش سنوات 

فقط من بداية النزوح الريفي، وهي تندرج ضمن االستمرارية اإلقليمية بني األناضول 

وأوروبا، فتشكل مجال هجرة شاسع أورويب-تريك أوجده الزخم الدميوغرايف للهجرة 

وتنظيمها الذايت يف شبكات وعالقات وأمناط مختلفة )الشكل 18(.

أربعة  قرابة  هاجر   )2000–1957( العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  خالل 

 S. de Tapia, 2000,( ماليني تريك إىل أوروبا الغربية، منهم مليونان قصدوا أملانيا

187(. ويتعلق األمر هنا أساسا بهجرة دولية من أجل العمل ضمن اتفاقيات أبرمتها 

تركيا بني العامني 1961 و1967 مع عدة دول أوروبية )أملانيا، وهولندا، وبلجيكا، 

يتميز  الرتيك  الهجرة  مجال  أن  التحليل  من  ويظهر  والسويد(.  وفرنسا،  والنمسا، 

بدرجة كبرية من التعقيد، فالهجرة من أجل العمل عادة ما ترافقها هجرة التجار 

والناقلني واملستثمرين لدواع شتى، فضال عن هجرة ذات طابع اجتامعي من قبيل 

ويف  الجامعي.  والتضامن  والثالث،  الثاين  الجيلني  أفراد  وزواج  األرس،  شمل  جمع 

واآلشوريني- األكراد،  اللجوء:  لطالبي  السياسية  الهجرات  تزايد حجم  ثانية  مرحلة 

الكلدان، واألرمن، والالجئني املنتمني إىل األحزاب اليسارية، والعلويني... فدوافع أو 

أسباب الهجرة الرتكية كثرية ومتنوعة.

ميتد مجال الهجرة الرتكية يف القارة األوروبية من إسكندنافيا إىل إنجلرتا وفرنسا، 

ثالثة  املجال  هذا  وتهيكل  والنمسا.  البنيلوكس  وبلدان  أملانيا  يظل  مركزه  أن  غري 

أنواع من الشبكات: أولها الشبكات االجتامعية السياسية املستندة إىل التضامن بني 

أفراد األرسة الواحدة والقرابة واملنظامت الدينية واأليديولوجية والسياسية الرتكية 

املستنسخة يف الخارج؛ وثانيها الشبكات االقتصادية املرتكزة عىل النوع األول من 
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األخري  ويف  االئتامن؛  وهيئات  والناقلني  األعامل  رجال  حول  واملتمحورة  الشبكات 

نجد شبكات االتصاالت التي تشمل كل وسائل االتصال املتاحة: الهاتف، والصحافة، 

واإلذاعات، والقنوات الفضائية... وتكون حركة الهجرة كثيفة جدا داخل هذا املجال 

بفضل شبكات النقل املادية الربية والبحرية والجوية، التي يعترب األتراك مستعملني 

لها وفاعلني فيها. وكذلك الشأن بالنسبة إىل االتصاالت التي يستعمل األتراك وسائلها 

م معظمها وأنشأها األتراك أنفسهم. عىل نطاق واسع والتي نظَّ

الوسطى والغربية  الرتكية ومجالها يف أوروبا  الهجرة  وترسم خريطة حركة 

التي وضعها دو تابيا )De Tapia( صورة لهذا املجال العابر للحدود )الشكل 

18(. فالبلد األصيل )تركيا( وبلدان أو مناطق االستقرار )أملانيا، والنمسا، وفرنسا، 

ومناطق لندن وستوكهومل وأوسلو( ترسم حلقة كثيفة ميكن متييزها بسهولة عن 

بقية جهات القارة األوروبية. وداخل هذه الفضاءات الوطنية واإلقليمية تظهر 

الكثيفة بخطوط داكنة، يف حني تظهر مناطق استقرار األتراك  الهجرة  مناطق 

مختلفة  بخطوط  العثامين  العهد  إىل  تعود  التي  والقرم  ومولدافيا  البلقان  يف 

الرتيك  والبحري  الربي  النقل  أهم مسالك  الخريطة  وتبنّي  األوىل.  لتمييزها عن 

 )ferry-boat بوت  الفريي  أو  )العّبارات  املسافرين  ونقل  بالتجارة  الخاصة 

ومجاالت  األصيل  املجال  بني  تصل  التي  املواصالت  شبكات  تجسد  بخطوط 

ينتظم حولها  التي  الهجرة واملحاور  الحاملة لحركة  الخطوط  االستقبال، وهي 

مجالها. كام تحدد الخريطة نقاط الوصل الجديدة يف حركة الهجرة إىل أوروبا 

الغربية، واملتمثلة يف موسكو ومدريد واملدن الواصلة يف البلقان واملجر وإيطاليا. 

وتعطي الخريطة فكرة عامَّ ميكن أن يكون عليه املجال-الشبكة العابر للحدود 

الذي ال تنقطع فيه مبادالت األشخاص والبضائع واملعلومات.

كام يجب أن نأخذ بعني االعتبار الخلفية الثقافية املتمثلة يف تقاليد الحركة والتنقل 

القوية لدى األتراك. فعرب الزمن الطويل كانت اللغة، أي استعامل اللغة الرتكية، أساس 

الثامن  القرن  ومنذ  فردية.  وليست  جامعية  تنقالت  أو  هجرات  متيزها  إثنية  ظاهرة 

امليالدي أصبح اإلسالم مكونا رئيسيا لهذا النطاق اللغوي والثقايف، ال ميكن تصور الهوية 

وشبه  الرتحال  حياة  إىل  األتراك  لدى  والتنقل  الحركة  ثقافة  وتعود  دونه.  من  الرتكية 

التي تعكس  اللغة املستعملة  أثرا واضحا حتى يف كلامت  التي تركت  الرتحال األصلية 



425

من جمال الهجرة إىل اجلماعة الرتكية...

التقاليد االجتامعية والثقافية املشرتكة للشعوب املغولية )انظر الفصل الرابع(. ويستند 

الحركة  تقاليد  إىل  الواقع  يف  النشأة  الحديث  للحدود  العابر  واألورويب  الرتيك  املجال 

والتنقل العريقة لدى األتراك التي تندرج يف الزمن الطويل.

ومل تستكمل الدولة القومية الرتكية الحديثة )1920( حتى اآلن توحيد الهوية 

وتظهر  الكاملية.  السنية  الصلبة  النواة  حول  املجتمع  قطاعات  ملختلف  القومية 

االنقسامات العميقة والفوارق الداخلية للمجتمع الرتيك بشكل أوضح بني جامعات 

الشتات والهجرة مقارنة بإقليم الدولة الرتكية. فاملجموعة الرتكية يف الخارج تضم 

بيئات اجتامعية ثقافية مختلفة تتفاعل فيام بينها، غري أنها أوجدت شبكات تنظيمية 

واجتامعية خاصة بكل منها. وال تقترص االختالفات عىل الجانب اإلثني والثقايف بل 

تتعداه إىل البعد الديني واأليديولوجي. 

فاألرمن واليهود واآلشوريون-الكلدان يشكلون جامعات شتات متميزة. كام 

يـميل األكراد إىل التمّيز عن غريهم من األتراك، بعد أن اتخذت هجرتهم صبغة 

سياسية نتيجة القمع الذي كانوا ضحاياه خاصة منذ مثانينيات القرن العرشين، 

إذ تنطبق عليهم أكرث من غريهم من املسلمني الناطقني بالرتكية إشكالية الشتات 

)O. Wahlbeck, 1999(. ويتجه العلويون إىل التمّيز عن القومية الرتكية السنية، 

كانوا  وإن  األكراد،  ملطالب  مشابهة  إقليمية  مطالب  لهم  تكون  أن  دون  من 

يهاجرون غالبا ألسباب سياسية.

كل هذا يجعل من الصعب تحديد معامل الشتات انطالقا من الهجرة االقتصادية 

والسياسية لشعب ينتمي إىل مجتمع مقسم يتميز باختالفات مهمة عىل مستوى 

هويات مكوناته املختلفة. كام أن تعدد األقطاب وتفاعلها يف عالقات معقدة داخل 

مجال الهجرة الرتيك الذي تهيكله شبكات وحركة هجرة ال تنقطع، كلها عوامل تصب 

يف اتجاه اإلقرار بوجود فضاء تريك عابر للحدود. وقد اقرتح باحثون مفهوم الجامعة 

العابرة للحدود للتعبري بشكل أفضل عن هذه الظواهر املعقدة.

الجامعة الرتكية العابرة للحدود
يدل مفهوم الجامعة العابرة للحدود عىل »جامعات من األفراد أو املجموعات 

استقرت داخل مجتمعات قومية مختلفة عنها، وتعمل عىل أساس مصالح ومرجعيات 
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للحدود لدعم  )إقليمية، ودينية، ولغوية(، وتستند إىل شبكات عابرة  بينها  مشرتكة 

 .)R. Kastoriano, 2000, 353( .»تضامنها عىل الرغم من الحدود القامئة بني األوطان

القومية، فهي ظاهرة  الدولة  ل  بعد تشكُّ للحدود  العابرة  الجامعة  وتظهر 

تالية للفرتة االستعامرية وتالية أيضا ملرحلة القومية، ألنها نتيجة هجرة مصدرها 

دول قومية قامئة داخل إقليم محدد، وقد يتعلق األمر بدولة مركزية مثل تركيا 

أو بدولة فدرالية مثل املكسيك. وتقلب ظاهرة الجامعة العابرة للحدود الصالت 

بني اإلقليم والدولة القومية ومفهوم املواطنة ومبدأ الوالء األوحد املطلوب من 

أعضاء مجموعة سياسية واحدة، بحيث يتبلور »فضاء جديد للتنشئة االجتامعية« 

يقوم عىل شبكات عابرة للحدود تصل بني البلد األصيل وبلد اإلقامة. 

الشكل )18(: حركية الهجرات الرتكية ومجاالتها يف أوروبا
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حارضة كربى الستقرار املهاجرين األتراك محطات جديدة يف الهجرة نحو أوروبا الغربية:

خاصة مدريد وموسكو

هجرة كثيفة

وجود سكاين خارج تركيا

)مولدافيا، القرم، بلغاريا(

مدينة تتخذ محطة يف مسار الهجرة
)يف تركيا، نقطة إنزال مهمة: مطار دويل، ميناء، مدينة حدوية..(

منطقة استقرار: بلدان الهجرة )مبا يف ذلك شامل قربص(

مسلك بري رئيس

مسلك آخر بعد اندالع األزمة اليوغسالفية
خطوط DB-TDI الربية والبحرية

الخط البحري الرتيك DB للمالحة التجارية

إنجاز: ماري لويز - بنان
Marie - Louise Penin 2014

S, de Tapia, 2005, p. 362. :املصدر
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وتهيكل الجامعة العابرة للحدود ذاتها من خالل الفعل السيايس الرابط بني البلد 

بتنقل األفكار والسلوكات والهويات والعنارص  األصيل وبلد اإلقامة، بحيث تسمح 

األخرى املكونة لرأس املال االجتامعي، لتبني الجامعة هوية خاصة بها. »فالظاهرة 

منبعا  اإلقامة  بلد  ومن  للهوية،  قطبا  األصيل  البلد  من  تجعل  للحدود  العابرة 

للحقوق التي تحمي املجال الجديد العابر للحدود، وهو مجال عمل سيايس يجمع 

بني البلدين وأحيانا بلدان أخرى أيضا«. )R. Kastoriano, 2000, 358(. ويكتيس 

البعد الجامعي والتنظيمي بعدا جوهريا يف الشبكات التي يقوم عليها املجال العابر 

للحدود، فُتستكمل عالقات القرابة والتضامن األرسي الحّية )karabalik( بعالقات 

.)hemserilik( أساسها املكان واملنطقة األصلية

تشكل صالت القرابة أساس كل الصالت االجتامعية واالقتصادية األخرى العابرة 

للحدود، فبنى القرابة تسمح بتعبئة أكرث مرونة للموارد البرشية واالقتصادية خارج 

انتقال  بالتمكني ملؤسسات صغرية وكبرية وتسهيل  الدولة،  أو تدخل من  تنظيم  أي 

رؤوس األموال. فالهجرة األناضولية ذات طابع جامعي أو أرسي عىل أقل تقدير: »ففي 

األناضول كام يف بالد الهجرة تكون األولوية للجامعة مع رضورة وجود مرجعية األرسة 

اجتامعية  لحاجة  تلبية  الهجرة  حركة  اعتبار  ميكن  ال  املنظور  هذا  ومن  املوسعة... 

بسيطة، بل استجابة للحاجة لحياة تقوم عىل عالقات اجتامعية طبيعية قامئة أساسها 

العيش  بنمط  املرتبطة  االقتصادية  العالقات  إىل  الزواج  من  بدءا  متنوعة،  مبادالت 

األناضويل أساسا، وليس اإلسالمي فقط. وكأن الهجرة الرتكية يف الواقع امتداد للنزوح 

الريفي الداخيل إىل فضاءات كثرية أخرى، وهي ضامن لتامسك مجال العالقات الرتيك 

 .)S. de Tapia, 2005, 290-291( .»الذي تشكل الجمهورية الرتكية مركزه

الهجرة  مجال  محددين يف  معلمني  بني  للتموقع  املهاجر  الهجرة  تؤهل حركة 

الكبري )مكان اإلقامة واملكان األصيل( من دون إجباره عىل االختيار بينهام، فيمكنه 

أن يكون أملانيا يف أملانيا وتركيا يف تركيا حيث يعيش قسم من أرسته، »فهو يحمل 

جوازي سفر، وينمي أمالكه يف البلدين اللذين يتعلق بكليهام ويعتربهام متكاملني«. 

 .)S. de Tapia, 2005, 297(

تتمّيز الهجرة الرتكية إىل أوروبا بـحيوية كبرية يف مجاالت التجارة، والخدمات 

الحرفية، واملطاعم مثلها مثل جامعات أخرى  السفر(، والصناعة  )النقل، ووكاالت 
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أخرى  شتات  جامعات  أو  والتونسيني(  والجزائريني،  )املغاربة،  للحدود  عابرة 

)اليونانيني، واألرمن، واللبنانيني(. وتبقى الصالت مع البلد واملجتمع األصليني وثيقة 

بواسطة التجارة والسياحة ووسائل االتصال، وهذا ما تعكسه كثافة التنقالت ذهابا 

وإيابا التي ال تنقطع يف مجال الهجرة الذي أصبح مبنزلة فضاء يتخطى الحدود بل 

جامعة عابرة للحدود.

جامعة عابرة للحدود تهيكلها دولة البلد األصيل
من األبعاد املهمة للجامعة الرتكية العابرة للحدود سعي الدولة الرتكية باستمرار 

إىل هيكلة أتراك أوروبا من منظور أبوي. وحتى مثانينيات القرن العرشين مل تسَع 

»العامل  )نظام  الخارج  يف  مواطنيها  حياة  هيكلة  إىل  العاملة  لليد  املصدرة  تركيا 

أن  الهجرة ظاهرة ظرفية. غري  مثال( العتبارها  أملانيا  Gasterbeiter يف  الضيوف« 

النصف  منذ  الرتكية  الجمهورية  دفع  اإلقامة  بلد  يف  البقاء  قدره  ثان  تشكل جيل 

الثاين من الثامنينيات إىل إنشاء عدة هيئات تابعة لوزارات مختلفة لهيكلة السكان 

.)S. Akgönül, 2002, 79-82( األتراك األوروبيني

حركات  من  األصل  يف  منبثقة  جمعيات  داخل  أنفسهم  املهاجرون  وانتظم 

سياسية-دينية موجودة يف تركيا، غري أنها اكتسبت مع مرور الوقت استقاللية أكرب 

وارتكزت أعاملها أكرث فأكرث يف بلد اإلقامة. وحاولت السلطات الرتكية تجنب مخاطر 

واالنفصالية  الدينية  )األصولية  املجموعات  لبعض  والسيايس  األيديولوجي  االنزالق 

لألطفال  املوجه  التعليم  قنصلياتها  خالل  من  تطور  جعلها  ما  وهذا  الكردية(، 

الهوية  عىل  للحفاظ  أجورهم  الدولة  لهم  تدفع  أتراك  معلمون  فُأرسل  والشباب، 

بتعليم  املعروف  الربنامج  الهجرة، ضمن  من  املتحدرين  لألطفال  الرتكية-اإلسالمية 

اللغة والثقافة األصلية )ELCO(، بيد أن قلة معرفة هؤالء املعلمني بلغة ومجتمع 

بلد اإلقامة، والصبغة القومية لربامجهم التعليمية وطابعها الديني السني جعلهم ال 

يحظون باإلجامع لدى األرس الرتكية املقيمة يف أوروبا.

لألتراك  الديني  التنظيم  مجال  يف  الرتكية  الدولة  تدخلت  أخرى  جهة  من 

املساجد،  للعمل يف  أجورهم  ودفع  وتسميتهم  األمئة  اختيار  األوروبيني من خالل 

وكانوا يتبعون مديرية الشؤون الدينية بأنقرة )Diyanet Isleri Baskanhgi( التي 
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التي  الخطب  من  مناذج  وتقدم  التفتيش  مبهمة  فتضطلع  كبرية،  سلطة  لها  كانت 

يجب عىل األمئة إلقاؤها، تفاديا النزالق الخطاب الديني. ويف هذا املجال أيضا حّد 

جهل األمئة بلغة وثقافة بلد اإلقامة من تأثريهم لدى شباب الجيلني الثاين والثالث 

 .)S. Akgönül, 2002, 86-89(

خالل  من  اإلعالم،  وسائل  يف  مؤثر  دور  أداء  إىل  الرتكية  الدولة  سعت  وأخريا 

الصحافة التي تصدر نسخا موجهة خصيصا للمهاجرين أو املتحدرين من الهجرة، 

والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة، ومواقع الشبكة املعلوماتية، »فالهدف من 

كل ذلك تشكيل مجموعة سكانية تركية-أوروبية واملحافظة عليها، تتمتع باملواطنة 

داخل االتحاد األورويب، وتدين بالوالء للجمهورية الرتكية، بحيث تدافع عن مصالح 

املوظفني  جيش  مهمة  وتكون  اإلقامة.  بلد  مصالح  عن  دفاعها  من  أكرث  األخرية 

األتراك، من أمئة ومعلمني، املنترشين عرب أرجاء أوروبا، هي إرشاد أتراك أوروبا إىل 

 .)S. Akgönül, 2002, 93( .»الطريق القويم

املجتمع  فئات مختلفة من  إىل  املنتمني  املهاجرين  فإن  الرغم من ذلك  وعىل 

اإلثنية  واالختالفات  الداخلية  التشنجات  الداخل  أتراك  من  أكرث  يجسدون  الرتيك 

القومية  الدولة  بناء  إىل حداثة  نظرا  كبري،  إىل حد  التي ظلت مطموسة  والدينية 

عىل  االختالفات  تجعل  فالهجرة  و1923.   1919 العامني  بني  نشأت  التي  الرتكية 

داخل  متميزة  أكرث وضوحا، مام يسهم يف تشكل جامعات شتات  الهوية  مستوى 

الجامعة الرتكية العابرة للحدود أو إىل جانبها.

الشتات الكردي
والعثامنية،  الفارسية  اإلمرباطوريتني  بني  حدودي  شعب  وهم  األكراد،  تعرض 

للتهجري يف عدة مراحل من تاريخهم عىل جانبي الحدود. فالشاه عباس )1587–

1629( رّحل يف العام 1609–1610 نحو 15  ألف كردي من كردستان إىل مقاطعة 

خراسان يف شامل رشق فارس وبالتحديد إىل منطقة عازلة الحتواء األوزبك ولتوفري 

 )Afshars( أراٍض خصبة غرب بحرية أرومية وّطن فيها قبائل تركية مثل اآلفشارس

لوا عدة مرات قبائل كردية  والقارة باباخ )Qara Papakh(. كام أن العثامنيني رحَّ

 .)A. Hassanpour, Sh. Mojab, 2005, 215-216( إىل الغرب، وحتى إىل ليبيا
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حافظ املهجرون األكراد يف معظم األحيان عىل تنظيامتهم القبلية أو العصبية ولغتهم 

ودينهم وثقافتهم. ومنذ العام 1918، صار األكراد ينقسمون بني أربع دول قومية )تركيا، 

وإيران، والعراق، وسورية(، ويخضعون يف كل واحدة من هذه الدول لسياسات إدماج 

ُأقفرت من سكانها أو  وقمع وتهجري إىل خارج كردستان من أجل إعادة تعمري مناطق 

الذين  الرويس  القوقاز  أكراد  الظواهر  هذه  تستنِث  ومل  الحدود.  حراسة  يف  ليستخدموا 

لوا بالقوة إىل داخل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، كام أرسل بعضهم إىل وسط آسيا وإىل  ُرحِّ

مة من طرف الدولة  تركستان تحديدا. وتواصل هذا النوع من الهجرات القرسية املنظَّ

 A.( يف إيران يف كل من بلوشستان وفارس وگـيالن وكاشان ومازندران وقزوين وخراسان

القرسية  الهجرات  استمرت  تركيا  Hassanpour, Sh. Mojab, 2005, 215-216(. ويف 

القرن  وتسعينيات  مثانينيات  حتى  وتواصلت  الكاملية،  الفرتة  طوال  الرتحيل  وعمليات 

العرشين يف خضم املواجهات العنيفة مع حزب العامل الكردستاين )انظر الفصل العارش(.

توسع الشتات الكردي الذي جعل من إسطنبول أكرب مدينة كردية يف العامل، إىل 

أوروبا الغربية يف أثناء القرن العرشين، وكانت البداية بأملانيا حيث يقدر عدد األكراد 

ألفا(،  ألفا(، وهولندا )بني 70 و80  ثم فرنسا )بني 100 و120  ألف نسمة،  بـ 500 

البلد األخري أهم  ألفا(، وأصبح  ألفا(، والسويد )بني 25 و30  وبلجيكا )بني 50 و60 

.)A. Hassanpour, Sh. Mojab, 2005, 214( قطب للمنشورات باللغة الكردية

يتميز املجتمع الكردي يف الشتات بفضل شبكاته الجامعية ووسائل االتصال )ميد-

التعبئة  عىل  بقدرته  إنجلرتا(،  من  انطالقا   1999 منذ  تبث  التي   )Med-TV( تيفي 

الرسيعة ملظاهرات جامهريية يف كربيات املدن األوروبية مبناسبة أحداث حاسمة، مثل 

توقيف زعيم حزب العامل الكردستاين )PKK( عبدالله أوجالن يف 1999، أو اغتيال ثالث 

مناضالت كرديات من حزب العامل يف باريس يف العام 2012. من جانب آخر ُأنشئت 

يف بداية الثامنينيات معاهد كردية مبكتباتها التي تنرش دوريات أدبية وعلمية وإعالمية 

يف كل من باريس وبروكسل وبرلني ومونرتيال. ومن أهم تنظيامت الشتات الكردي بني 

1956 و1975 جمعية الطلبة األكراد يف أوروبا املتحدرين من الدول القومية األربع التي 

.)A. Hassanpour, Sh. Mojab, 2005, 218-219( تقاسمت كردستان

ميثل األكراد أكرب جامعة مهاجرين يف أملانيا، حيث يبلغ عددهم 600 ألف 

من بني مليون كردي هاجروا إىل أوروبا. وقد قدم معظمهم من تركيا )500 ألف( 



431

من جمال الهجرة إىل اجلماعة الرتكية...

وهم مسجلون كمواطنني أتراك، وبدأت هجرتهم منذ ستينيات القرن العرشين 

إىل جانب العامل األتراك اآلخرين ضمن االتفاقيات املربمة بني الدولتني األملانية 

والرتكية. وهاجر قسم منهم يف مسعى جمع شمل األرس أو باعتبارهم الجئني 

سياسيني استفادوا من حق اللجوء ابتداء من مثانينيات القرن العرشين.

كام جاء إىل أملانيا نحو مائة ألف كردي من العراق، وما بني 4 و5 آالف من 

 B. Ammann, 2005,( سورية، و15 ألفا من لبنان. وميكن اعتبار معظمهم الجئني

1012-1011(. أما العلويون واليزيديون فهم األكرث متثيال يف الشتات مقارنة بنسبتهم 

العددية يف موطنهم األصيل، ويعود السبب يف ذلك إىل القمع الذي يتعرضون له يف 

تركيا، فكانوا هم أيضا من طالبي اللجوء. وإذا كانت كل األحزاب الكردية حارضة يف 

الشتات، فإن حزب العامل الكردستاين )PKK( يظل األكرث حضورا خصوصا لدى فئة 

الشباب بسبب القمع املسلط عىل الحزب يف كردستان الرتكية.

تأكيد هويتهم مبناسبة األعياد مثل  أملانيا أكرث من غريهم عىل  أكراد  عمل 

عيد السنة الجديدة نوروز )Newroz( )21 مارس(، خصوصا بني أفراد الجيلني 

ويف  الشوارع.  يف  للتظاهر  السياسية  األحداث  يستغلون  كام  والثالث؛  الثاين 

أملانيا وحدها 150 جمعية كردية تهتم بقضية الهوية، ونحو مائة نرشة )جرائد، 

 B. Ammann, 2005,( )ودوريات، ومواقع الشبكة املعلوماتية، ورسائل إعالمية

ما  عادة  للحدود،  العابرة  الرتكية  الجامعات  كل  حال  هو  وكام   .)1014-1016

األصلية،  القرية  أو  الواحدة  املنطقة  أفراد  وبني  الجامعة،  داخل  األكراد  يتزوج 

وحتى العصبة أو القرابة، بل األرسة املوسعة.

هذا ويتميز الشتات الكردي بتنوعه الثقايف والديني والسيايس الكبري، فهوياته 

متعددة وتعكس الظروف املحلية األصلية التي أفرزها االنتامء إىل أربع دول قومية 

يتحدر  حني  يف  حرضية،  بيئات  إىل  معظمهم  ينتمي  العراقيون  فاألكراد  مختلفة، 

معظم األكراد األتراك من بيئات ريفية.

أوجد البحث عن هوية مشرتكة وقومية كردية شعورا غري واضح املعامل 

يختلف  الشعور  هذا  عن  التعبري  أن  غري  نفسه،  اإلثني  الكيان  إىل  باالنتامء 

األقاليم األصلية. وكام يف بداية  السائدة يف  الوطنية واملحلية  الظروف  وفق 

حد  إىل  للحدود  العابرة  املشرتكة  الهوية  عن  تعرّب  الكردية،  القومية  ظهور 
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مواطن  يف  جيد  بشكل  مندمجة  تكون  ما  عادة  متعلمة حرضية  نخبة  كبري 

.)B. Ammann, 2005, 1016-1018( الشتات

نفسها،  والدين  واللغة  الثقافة  إىل  باالنتامء  الشعور  الكردية  الهوية  تتجاوز 

والكفاح  األوسط  الرشق  بلدان  مختلف  القمع يف  مييزها  تجربة مشرتكة  فأساسها 

من أجل الحصول عىل االعرتاف بخصوصية شعب وثقافة، وهذا ما يظهر عىل سبيل 

املثال يف االحتفال بنوروز من طرف األكراد من مختلف األصول، فهم يتقاسمون 

)يف  تركيا  يف  العلوية  الطائفة  إىل  أيضا  ينتمي  بعضهم  أن  كام  مشرتكة،  خصائص 

درسيم/تونجيل( ويف الشتات.

الشتات العلوي
بوجودهم  االعرتاف  عىل  الحصول  يف  كبرية  واليزالون صعوبة  العلويون  واجه 

كمجموعة ثقافية أو دينية يف تركيا، كام أوضحنا ذلك سابقا )الفصل الخامس(. وقد 

نجحوا يف تأكيد هويتهم الدينية بشكل أفضل يف موطن هجرتهم أملانيا مقارنة مبا 

حصلوا عليه يف تركيا.

وإضافة إىل تنوع الجمعيات العلوية يف أملانيا كام يف غريها )نحو أربعني جمعية(، 

 )AABF( »بأملانيا العلوية  االتحادات  بـ»فدرالية  التكتل يف فدرالية تعرف  نجحت يف 

العام E. Massicard, 2005, 286-289( 1993(. ومع أنها ال تضم كل الجمعيات  يف 

املوجودة، أصبحت الفدرالية أهم تنظيم مرجعي يتصف بتنوع كبري بني أعضائه املؤمنني 

أو غري املؤمنني والقريبني أو البعيدين عن الدولة الرتكية، وحتى القوميني األكراد. وتعترب 

الفدرالية الهيئة الوحيدة التي تتعامل مع السلطات األملانية واألكرث حضورا لدى الرأي 

العام األملاين. وألنها مل تنبثق عن هيئة ُأم يف تركيا، تحتل الفدرالية موقعا محوريا بالنسبة 

إىل العلويني خارج تركيا وداخلها عىل حد سواء، وكان رئيسها األول عيل رضا غولسيسيك 

 ،)SPD( عضوا نشيطا يف الحزب االشرتايك الدميوقراطي األملاين )Ali Riza Gülçiçek(

الذي أسهم يف التعريف بالقضية العلوية يف أملانيا وداخل املؤسسات األوروبية.

حكومة  اعرتاف  أمثرت  مبادرة   )AAKM( للفدرالية  الربليني  الفرع  أطلق 

املقاطعة )Länder( بالعلويني باعتبارهم جامعة دينية، وهي خطوة ال يوجد لها 

مثيل خصوصا يف تركيا )E. Massicard, 2005, 294-295(. ووجد اعرتاف مجلس 
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شيوخ مقاطعة برلني بحق العلويني يف التعليم الديني صدى يف املقاطعات األملانية 

.)AABF( األخرى التي استجابت ملطالب جمعيات أخرى تنتمي إىل الفدرالية

يف  العلوية  التنظيامت  أبدت  العرشين،  القرن  تسعينيات  منتصف  ومنذ 

أملانيا اهتامما بالبعد الديني، وإن كانت الهوية العلوية التزال محل نقاش بني 

أعضائها. وفتحت ثالثة جميفي )cemevi( )األماكن الدينية العلوية(، يف أملانيا 

العلوية  »الطائفة  تسمية   AABF فدرالية اتخذت   ،2002 ويف   .1999 العام  يف 

الطائفة )Gemeinde( داللة دينية واضحة،  فيها عبارة  التي تكتيس  أملانيا«  يف 

 .)dede( »ديدي«  بـ  واملعروفة  للطائفة  الدينية  للجنة  االعتبار  إعادة  تؤكدها 

وكانت فدرالية AABF تركز قبل ذلك عىل األنشطة الثقافية فقط، وتحرص عىل 

تأكيد طابعها العلامين.

سمحت الصبغة الدينية للهوية العلوية يف تركيا بتلقني التعاليم الدينية العلوية 

من  العلوية  الجمعيات  ومكنت  اإلسالمية،  املذاهب  من  متميزا  مذهبا  باعتبارها 

االلتفاف حول مهمة التعليم عىل الرغم من انقساماتها املعهودة. وينظر املجتمع 

األملاين إىل العلويني عىل أنهم مسلمون متحررون خالفا لإلسالميني السنة. ومل يحصل 

للحدود  عابرين  فاعلني  مساعي  نتيجة  الدينية  بهويتهم  االعرتاف  عىل  العلويون 

كام هو الحال بالنسبة إىل معظم جامعات املهاجرين األخرى، وإمنا بفضل جهود 

.)E. Massicard, 2005, 297-301( تنظيامت املهاجرين املحلية

النسخة  طرف  من  تشهري  لحملة   2000 العام  يف   AABF فدرالية  تعرضت 

األوروبية لصحيفة حريات )Hürriyet( وهي الصحيفة اليومية األكرث مقروئية يف 

تركيا، واتهم العلويون املنتمون إىل فدرالية AABF باسم القومية الضيقة، بالرتويج 

 .)E. Massicard, 2005, 302-307( ألفكار انفصالية واعتربوا خونة لألمة الرتكية

لدعم  تجندت  التي  أملانيا  العلوية يف  الطائفة  إضعاف  الحملة يف  تنجح هذه  ومل 

املفاوضات الهادفة إىل انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب، وأطلقت عريضة من أجلها 

يف العام 2004، إذ تبدو أوروبا بالنسبة إىل الكثري من العلويني الفرصة الوحيدة التي 

متكنهم من الحصول عىل االعرتاف بهم بوصفهم أقلية يف تركيا.

ويضم الشتات مهاجرين آخرين قدموا من تركيا وبعض الدول املجاورة كالعراق 

وسورية وإيران، وهم ينتمون إىل الطائفة الدينية املسيحية الرشقية نفسها، وهاجروا 
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هم أيضا داخل مجال الهجرة الرتيك، ويتميزون بانتامئهم إىل شتات تحدده هويتهم، 

ويتعلق األمر باآلشوريني-الكلدان.

الشتات اآلشوري-الكلداين
ينتمي مسيحيو بالد الرافدين إىل العامل العريب، ويتميزون بكنيستهم الرسولية 

مركز  بغداد  وكانت  م(،   concile d’Éphèse( )431( أفسس  مجمع  عن  املنبثقة 

الذي سقطت فيه بغداد  الثاين  املغويل  الغزو  العبايس. وسبَّب  العهد  كنيستهم يف 

)1258( وفرتة االضطرابات التي تبعته، تفرُّق اآلشوريني-الكلدان يف ثالث مناطق: 

شامل العراق الحايل )حول املوصل وكركوك(، وجنوب رشق تركيا الحالية )ديار بكر، 

وماردين، وسورت، وهكاري(، وشامل غرب إيران )بحرية أرومية وسلامس(.

آشوري-كلداين،  آالف   3 سوى  تضم  بغداد  تعد  مل  عرش،  التاسع  القرن  نهاية  ويف 

مستقلة  نسطورية  إحداها  ومتنافسة:  مستقلة  كنائس  إىل  الطائفة  وانقسمت 

الربوتستانت.  عن  فضال  أرثوذكسية،  سورية  وأخرى  كاثوليكية)1(،  كلدانية  وأخرى 

وكنائس  مختلفة  دينية  بني جامعات  القدم  يف  الضاربة  انقساماتهم  منعتهم  وقد 

من بلورة هوية ثقافية وقومية مشرتكة، فالنسطوريون يعتربون أنفسهم آشوريني، 

املنتمون  أنفسهم باآلشوريني-الكلدان، يف حني يعرف  الكاثوليك يصفون  والكلدان 

وتتجذر   .)D. Gaunt, 2013, 318( بالرسيان  األرثوذكسية  السورية  الكنيسة  إىل 

هذه االنقسامات يف الزمن الطويل من خالل االختالف بني مجموعة رشقية كانت 

ومجموعة  أساسا(،  والكلدان  )النسطوريون  الفارسية  اإلمرباطورية  داخل  تعيش 

غربية تطورت داخل اإلمرباطورية البيزنطية )الرسيان()2(.

 ،1914 ففي  اآلشوريني-الكلدان.  عىل  الكوارث  تعاقبت  العرشين  القرن  ويف 

يف  أي  الرافدين،  بالد  يف  ثلثهم  يعيش  نسمة،  آالف   608 بـ  يقدر  عددهم  كان 

بني  الحدود  جانبي  الرتيك-الفاريس عىل  املجال  اآلخران يف  والثلثان  الحايل،  العراق 

اإلمرباطوريتني العثامنية والفارسية، مثل األكراد. وكانت الطائفة تتألف بالتساوي 

.)D. Gaunt, 2013, 319( من النسطوريني والكلدان والرسيان

برتحيل  فان،  والية  إىل  وجهها  برقية  يف  باشا  طلعت  أمر   ،1914 أكتوبر  يف 

النسطوريني من املنطقة الحدودية مع إيران وتوزيعهم عىل واليتي أنقرة وقونية، 
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وتوطينهم يف قرى مسلمة عىل أال يتجاوز عدد بيوتهم العرشين يف كل قرية وأال 

تفوق نسبتهم ما بني 2 و10 يف املائة من السكان، حتى يسهل إدماجهم. وأوىص 

والية  يف  بكثافة  لوجودهم  الخصوص  وجه  عىل  النسطوريني  مبراقبة  باشا  طلعت 

ليوطن  مجددا  املوصل  منطقة  يف  نوا  ُوطِّ الذين  أولئك  وبطرد  الجبلية،  هكاري 

.)F. Dündar, 2014, 252-254( مكانهم الالجئون املسلمون الذين طردهم الروس

لآلشوريني-الكلدان  قومي  تأسيس وطن  )1917( حَلم  فرتة  الربيطانيون  شجع 

يف جبال هكاري التي تعترب موطنهم األصيل، غري أنهم مل يحصلوا عىل يشء يذكر 

يف معاهدة سيفر )1920(، ثم معاهدة لوزان )1923(. ويف كيليكيا ويف والية ديار 

فتبع  و1927،   1915 بني  واألكراد  األرمن  جريانهم  ملصري  مشابها  مصريا  لقوا  بكر، 

نوا يف معسكرات الالجئني يف بعقوبة ثم املوصل  قسم منهم الجيش الربيطاين، وُوطِّ

ن قسم  ودهوك غري بعيد عن مواطنهم القدمية، هكاري وبوهتان Bohtan((، ووطِّ

آخر منهم يف منطقة الجزيرة بسورية التي كانت تحت االنتداب الفرنيس.

ويف دولة العراق املستقلة )1932( تحت حكم امللك فيصل األول، مل يستطيعوا 

املار  بطريركهم  وُنفي  للقمع،  وتعرضوا  يأملون،  كانوا  كام  متجانسة  كتلة  تشكيل 

ارتكب   ،1933 أغسطس  شهر  ويف  قربص.  إىل  والعرشون  الثالث  شيمون  إيشاي 

الجيش العراقي مجزرة يف قرية سميل عىل وجه الخصوص )بني 2 و3 آالف ضحية(، 

ومل تتحرك عصبة األمم التي أُخطرت باألمر، واكتفت بإسكان قسم منهم يف مخيامت 

بالجزيرة السورية.

وبني العامني 1946 و1949، تعرض اآلشوريون-الكلدان يف إيران ملجازر أخرى عىل 

J. Yacoub, 1998, 684-( صلة باملرشوع املجهض إلنشاء جمهورية مهاباد الكردية

690(. ورسعت حرب الخليج )1990(، وبعدها الحرب األمريكية يف العراق، نزوحهم 

األلف،  يتعدى  تركيا  الغربية. ومل يعد عددهم يف  البلدان  إىل  العراق وهجرتهم  من 

وأطلقت أسامء جديدة عىل قراهم، كام أطلقت أسامء جديدة عىل قرى األرمن، ولحق 

الخراب بكنائسهم وأديرتهم.

به،  إقليم معرتف  لديهم  يعد  الجميع ومل  عنهم  تخىل  أن  وبعد  ومنذ 1960، 

الشاملية، وأسرتاليا، وأوروبا(، حيث  )أمريكا  الغرب  هاجر اآلشوريون-الكلدان إىل 

 Assyrian Democratic( أسسوا عدة جمعيات )املنظمة اآلشورية الدميوقراطية
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 ،)Assyrian Universal Alliance( العاملي  اآلشوري  التحالف   ،)Organisation

 Association des Assyro-Chaldéens de( بفرنسا  اآلشوريني-الكلدان  جمعية 

املناطق  يف  ودينية  ولغوية  ثقافية  بحقوق  الـجمعيات  هذه  وتطالب   ،))France

التي يوجد فيها اآلشوريون-الكلدان بكرثة.

وتوجد  وسورية،  العراق  يف  األمن  انعدام  بسبب  أخريا  الهجرة  حركة  تزايدت 

كنائس  عدة  إىل  منقسمة  وهي  املتحدة،  الواليات  يف  اآلن  الشتات  جامعات  أكرب 

)النسطورية، والكاثوليكية، والرسيانية، والربوتستانتية(، وتنتظم يف 50 جمعية تشكل 

 Assyrian American National( منذ 1979 الفدرالية القومية اآلشورية األمريكية

Federation(. وتعترب مدينة شيكاغو )Chicago( أهم مراكز الطائفة، فضال عن مدن 

ديرتويت )Detroit(، ونيويورك )New York(، وفيالدلفيا )Philadelphia(، وواليتي 

.)J. Yacoub, 1995, 56-57()California( وكاليفورنيا )Pennsylvania( بنسلفانيا

يتالقى اآلشوريون-الكلدان مع األرمن يف مطلب االعرتاف باإلبادة التي تعرضوا 

اإلمرباطورية  عن  كذلك  انبثق  بشعب  هنا  األمر  ويتعلق   .)1918–1915( لها 

وهويته  مبكانته  اعرتاف  عىل  الحصول  أجل  من  جمة  ووجد صعوبات  العثامنية، 

ضمن الدول القومية التي ُأنشئت بعد الحرب العاملية األوىل.

خالصة: من مجال الهجرة إىل جامعات الشتات واالعرتاف باألقليات وذاكراتها
سببت التقلبات التي شهدتها آسيا الصغرى قبل الحرب العاملية األوىل وبعدها 

واآلشوريني- واليونانيني،  )األرمن،  والالجئني  املجتثني  املسيحيني  سكانها  انتقال 

لبنان(  وخاصة  األوسط  والرشق  وروسيا،  )اليونان،  مجاورة  مجاالت  إىل  الكلدان( 

املتحدة.  الواليات  والغربية، وأبعد منها يف  الوسطى  أوروبا  أبعد يف  وإىل مجاالت 

وشكل هؤالء السكان شيئا فشيئا جامعات شتات ألنهم كانوا يطمحون إىل الحفاظ 

عىل صلة الذاكرة التي تربطهم بإقليمهم األصيل )»وطنهم«( وبذكرى »النكبة« التي 

كانوا ضحاياها والتي دفعتهم إىل املنفى.

ساعدت الظروف التي تلت الحرب العاملية الثانية والنمو االقتصادي االستثنايئ 

أكرث من  فيه  واسع هاجر  مجال هجرة  تشكل  الغربية، عىل  أوروبا  الذي شهدته 

يف  االقتصادي  النمو  تراجع  وعندما  الرتكية.  الجمهورية  مواطني  من  ماليني  ثالثة 
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أوروبا بعد العام 1973، تواصلت حركة الهجرة واتخذت أشكاال أخرى: جمع شمل 

األرس، الالجئني السياسيني، طالبي اللجوء، خصوصا بعد االنقالب العسكري يف تركيا 

 )PKK( يف العام 1980 واحتدام الحرب بني الجيش الرتيك وحزب العامل الكردستاين

يف رشق األناضول.

أسفرت حركة الهجرة الكثيفة التي مافتئت تتطور داخل مجال الهجرة الواسع 

والتي خصت مواطنني أتراكا يرغبون يف الحفاظ عىل هويتهم وجنسيتهم، عن تشكل 

جامعة عابرة للحدود حقيقية تربط بني تركيا ومختلف البلدان األوروبية. وتدعمت 

الخارج«  »أتراك  تنظيم  إىل  الرتكية  الدولة  سعي  إىل  نظرا  فأكرث  أكرث  الصالت  هذه 

الجيلني  أفراد  بينهم وبني بلدهم األصيل. هذا ويتطلع  واإلبقاء عىل عالقة تالحمية 

الثاين والثالث إىل استقاللية أكرب من دون الرغبة يف قطع الصلة مع أرسهم وموطنهم 

األصيل، وتشجع الدولة الرتكية نفسها عىل اكتساب املهاجرين للجنسية املزدوجة.

الدميوقراطية يف وقت حكمت  املجتمعات  الجامعية يف  الحياة  تطور  أن  عىل 

فيه تركيا أنظمة قوية وقمعية، ساعد عىل التعبري عن هويات األقليات غري املعرتف 

بها يف بالدها األصلية وتأكيدها: األكراد، والعلويني، واآلشوريني-الكلدان، فتشكلت 

جامعات شتات من املهاجرين األتراك املنتمني إىل األقليات.

وإذا كان الشتات العلوي الذي هو يف طريق التكوين نابعا من داخل حدود 

الجمهورية الرتكية الحالية، فإن الشتات الكردي والشتات اآلشوري-الكلداين يرتبطان 

بأقاليم عثامنية تتعدى حدودها القطر الرتيك الحايل، وتشمل مناطق تتبع حاليا دوال 

قومية مجاورة )إيران، العراق، سورية(.

هذا ونشهد انشطارا يف صفوف املهاجرين عىل الرغم من سياسات االتحاديني 

ثم الكامليني التي حاولت فرض التجانس اإلثني-القومي بالقوة. وقد وضع تحول 

تركيا إىل املجال األورويب حدا لألسطورة القومية املتمثلة يف التجانس اإلثني الرتيك. 

التي  وهي  نفسها،  تركيا  داخل  وحقوقها  باألقليات  اعرتافا  مستقبال  سنشهد  فهل 

تسعى إىل االندماج يف االتحاد األورويب، وهل ُيفتح الطريق للتعبري بكل حرية عن 

التحول يف صفوف  بوادر هذا  ذاكرة ظلت حتى اآلن مكبوتة بعنف؟ وقد بدأت 

الطبقة املثقفة الرتكية.
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يطلق  ما  أو  الرتيك-اإليراين،  العامل  يشكل 

 Thierry Kellner, 2008,( كيلرن  ثريي  عليه 

 oekoumène( الرتكية-اإليرانية  املعمورة   37(

شاسعا  قاريا  ثقافيا  مجاال   ،)turco-iranien

األناضول  بني  أوراسيا،  يف  عرضيا  امتدادا  ميتد 

وتتوسطه  باكستان،  وغرب  الوسطى  وآسيا 

الهضبة اإليرانية.

ويتميز الجزء األكرب من هذا املجال بطبيعة 

جبلية نظرا إىل احتوائه عىل عدة سالسل جبلية يف 

الشامل )جبال األلب البونطية، والقوقاز، وألربز، 

)طوروس،  والجنوب  والقراقورم(،  والهندوكوش، 

وزاغروس، وتالل بلوشستان(. وبني هذه السالسل 

الجبلية يف الشامل والجنوب متتد هضاب شاسعة 

العامل الرتكي-اإليراين
وآسيا الصغرى

خالصة عامة

الرتيك-اإليراين  املجال  يتضمن  »ال 
وحدة جغرافية، غري أنه يتمتع بوحدة 
ثقافية تندرج يف الزمن الطويل وتقوم 
وهي  الفارسية  مهيمنتني:  لغتني  عىل 
يف  املستعملة  واإلدارة  األدب  لغة 
والرتكية  ودلهي،  إسطنبول  بالطات 
النخبة  ولغة  العسكرية  اللغة  وهي 

الحاكمة«
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ومناطق سهبية منخفضة )األناضول، ولوط-كافري، وتركستان(. وتحد هذا املجال من 

العريب  والخليج  والسند،  الرافدين  وبالد  الشاسعة،  الطمي  سهول  والرشق  الجنوب 

ومضيق ُعامن، ومن الشامل البحر األسود وبحر قزوين وحوض بحر آرال.

بوحدة  يتمتع  أنه  غري  جغرافية،  وحدة  الرتيك-اإليراين  املجال  هذا  يتضمن  ال 

ثقافية تندرج يف الزمن الطويل وتقوم عىل لغتني مهيمنتني: الفارسية وهي لغة األدب 

العسكرية  اللغة  وهي  والرتكية  ودلهي،  إسطنبول  بالطات  يف  املستعملة  واإلدارة 

لغة  العربية  ثالثة هي  بلغة  وثيقا  ارتباطا  اللغتان  وترتبط  الحاكمة.  النخبة  ولغة 

الثقافة املستعملة يف الشؤون الدينية والقانونية والتعليمية. ويحتل اإلسالم مكانة 

مهيمنة يف كامل هذا املجال. كام يوجد عىل املستوى املحيل والشعبي عدد كبري من 

.)R. Tapper, 2008, 70( اللغات واللهجات والتقاليد الشفوية

عابرة:  أو  قصرية  تاريخية  مراحل  يف  إال  سياسيا  املجال  هذا  يتوحد  ومل 

اإلمرباطورية األخمندية، وإمرباطورية اإلسكندر املقدوين ثم السلوقية، والسلطنات 

هو  الحرير  طريق  وكان  الرتكية-املغولية.  التيموريني  وإمرباطورية  السلجوقية، 

الرشق،  من  اآلتني  األتراك-املغول  الفاتحني  هجرات  عربته  الذي  الرئيس  املحور 

السادس عرش والثامن عرش عندما  القرنني  الطريق أوج ازدهاره بني  وبلغ هذا 

بدأ دوره يرتاجع بسبب األهمية التي اكتسبها الطريق البحري املعروف بطريق 

التوابل يف الجنوب، وتفاقم االنشطار السيايس بسبب تزايد قوة اإلمرباطوريات 

الباردة  الحرب  أثناء  يف  االنشطار  وتعمق  أساسا.  والربيطانية  الروسية  املجاورة، 

منذ  ليتوقف  املجال،  هذا  من  جزء  عىل  السوفييتي  لالتحاد  املطلقة  والهيمنة 

تسعينيات القرن العرشين مع انهيار االتحاد السوفييتي.

الوقت  ذلك  منذ  مساعدا  عامال  واالتصال  النقل  منشآت  تطور  كان  وإذا 

تضم  التي   ECO االقتصادي  التعاون  )منظمة  اقتصادي  تشكيل  إعادة  عىل 

منذ العام 1992 معظم دول هذا املجال(، فإن االنشطار اليزال حارضا يف دول 

)أفغانستان(  أو التزال هشة ومهددة  الوسطى(  )آسيا  أنشئ معظمها حديثا 

)Th. Kellner, 2008, 49 - 51(. والتزال ظواهر من قبيل انعدام األمن والرصاعات 

املتكررة واألنشطة غري املرخصة حارضة بقوة يف هذا املجال باستثناء الدولتني القطبني 

)تركيا وإيران( اللتني ظلتا قامئتني من دون انقطاعات كبرية، ومل تتعرضا لالستعامر 
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الرويس أو الربيطاين أو الصيني الذي انبثقت عنه الدول األخرى ما عدا أفغانستان 

التي مل تستعمر غري أنها عانت حروبا مدمرة منذ مثانينيات القرن العرشين. 

وهذا ما يفرض يف الختام إجراء مقارنة رسيعة عن الدور الذي أدته العالقات 

بني اإلثنيات يف حركية بناء الدولة القومية يف كل من تركيا وإيران، وقد تسمح هذه 

املقارنة بإبراز الطابع الفريد لظاهرة التحول من آسيا الصغرى أو األناضول إىل تركيا.

يف العام 2012 كان هناك تكافؤ يف عدد السكان بني الدولتني القوميتني )تركيا 

وإيران(: أقل بقليل من 78 مليون نسمة يف إيران، وأكرث بقليل من 76 مليون نسمة 

أكرث من ضعف  كيلومرتا مربعا(  إيران )1648195  تبلغ مساحة  تركيا، يف حني  يف 

مساحة تركيا )783562 كيلومرتا مربعا(.

تجاوزت  بحيث  اإلثنيات،  متعدد  مجيدا  إمرباطوريا  ماضيا  الدولتان  عرفت 

هضبة  حول  الدولتني  كلتا  وتتمحور  الحايل.  الوطني  القطر  اإلمرباطوريتني  حدود 

حوله  أقيمت  والذي  األغلبية  يشكل  الذي  املهيمن  الشعب  فيها  يتموقع  مركزية 

الدولة القومية، وتحيط بالهضبة جبال شاهقة تسكنها مجموعات إثنية مختلفة عن 

الشعب اإلمرباطوري املهيمن. ويف الحالتني يوجد تباين بني األطراف الجبلية وأحيانا 

واملجال  جهة،  من  إثنية  أقليات  دميوغرافيا  عليها  تغلب  التي  املنخفضة  السهول 

الرئيس موطنا لعاصمته ثم سلطته اإلمرباطورية  اتخذ منه الشعب  الذي  املركزي 

ثم الوطنية. وقد أسس كال الشعبني دولته القومية يف عرشينيات القرن العرشين 

متحديا القوى اإلمربيالية الغربية والروسية، من دون أن يتعرض أبدا لالستعامر، عىل 

الرغم من تهديد مناطق نفوذ أجنبية فرتًة قصريًة للوحدة اإلقليمية التي ظلت قامئة.

التي   )1911–1906( الدستورية  الثورة  عن  اإليرانية  القومية  الدولة  انبثقت 

أن  عىل  القاجاريني،  حكم  تحت  اإليراين  واملجتمع  االقتصاد  تحديث  يف  أسهمت 

البالد من  التحول الحقيقي حدث يف عهد رضا شاه بهلوي الذي شهد تغيري اسم 

فارس إىل إيران )1935(، وكان تغيري االسم مبنزلة الرمز املعرب عن نشأة دولة قومية 

حديثة تحت إمرة ساللة إيرانية جديدة، وضعت تاريخا قوميا مجيدا، وأقامت من 

العدم مؤسسات ومنشآت قاعدية حديثة. 

الفرتة  يف  كامل  مصطفى  مثل  شاه،  رضا  أحدث  و1941   1923 العامني  وبني 

نفسها، ثورة ثقافية حقيقية بفرض منط عيش وقيم حديثة: التأريخ اإليراين الجديد 
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)1927(، منع حجاب النساء وعاممة الرجال )1936(، تأسيس حركة كشفية لتنظيم 

الشباب )1933(، إنشاء اإلذاعة الوطنية والصحف )1940(. وأُعلنت الفارسية لغة 

وطنية، مثل الرتكية يف تركيا، وُألغيت منها قدر اإلمكان العبارات ذات األصل العريب 

أو األجنبي. وكان الهدف من االحتفال بألفية الفردويس يف العام 1934 ترسيخ مكانة 

ساللة بهلوي يف ميثولوجيا إيرانية قدمية. ومل يكن لهذه السياسة القومية املشابهة 

للسياسة الكاملية تأثري إال يف مرحلة الحقة، بعد الحرب العاملية الثانية، وظلت تثري 

نقاشا متجددا حول اآلثار السلبية واإليجابية للنامذج وأمناط التفكري الغربية عىل 

 .)B. Hourcade, 2010, 77 - 79( الهوية والثقافة اإليرانيتني

وهنا تنتهي املقارنة بني الحالتني اإليرانية والرتكية، ألن تحليل كيفية بناء الدولة 

القومية والتعامل مع التعددية اإلثنية يف إيران وتركيا يربز اختالفات جوهرية وجب 

التأكيد عليها.

كان التحول من اإلمرباطورية إىل الدولة القومية يف الفرتة نفسها أقل وطأة يف 

إيران منه يف تركيا، ويعود السبب يف ذلك إىل تقلص حجم اإلمرباطورية الفارسية 

منذ وقت طويل، بحيث أصبحت ترتكز حول الهضبة اإليرانية منذ عهد الصفويني 

الذين بادروا بفرض حكم مركزي وحاولوا تدعيم التامسك االجتامعي الثقايف حول 

املذهب الشيعي يف القرن السادس عرش، وواصل سياستهم القاجاريون حتى بداية 

اإليرانية  »فالهضبة  الصفويني:  عهد  منذ  كثريا  الحدود  تتغري  ومل  العرشين،  القرن 

 B.( املحتملني«  الغزاة  من  يحمي  حاجزا  تشكل  بها  املحيطة  بالجبال  املرتبطة 

)القوقاز، وغرب  عازلة  مناطق  بالبالد  تحيط  Hourcade, 2014, 17 - 18(. كام 

أفغانستان، والخليج العريب، والضفة الرشقية لبالد الرافدين( تسكنها أقليات إثنية 

عابرة للحدود، وكانت عىل الدوام مناطق نفوذ بالنسبة إىل فارس، تحدد امتدادها 

موازين القوى مع الجريان، وكانت مرسحا لنزاعات مسلحة مستمرة، لرتسم الحدود 

يف  الروسية  اإلمرباطورية  لضغط  نتيجة  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  يف  بدقة 

اإلمرباطورية  مع  الغربية  الحدود  أما  الرشق،  يف  الربيطانية  واإلمرباطورية  الشامل 

العثامنية والدول التي خلفتها فهي حدود عريقة ومستقرة.

خالفا لفارس كانت اإلمرباطورية العثامنية أقل تجانسا من الناحية الدينية نظرا 

اإلمرباطورية  يف  عددا  أكرث  وهم  املسيحيني،  مينح  الذي  »امللة«  نظام  اعتامد  إىل 
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العثامنية منهم يف فارس، قدرا من االستقاللية ويضمن لهم إمكانية الحفاظ عىل 

هوية مختلفة جدا عن هوية األتراك املسلمني. كام كانت اإلمرباطورية العثامنية 

أكرث تنوعا من الناحية الجغرافية، تجمع بني ثالث قارات.

وقوضت الحروب البلقانية ومن بعدها الحرب العاملية األوىل أسس اإلمرباطورية 

العثامنية، وانتهت بالقضاء عىل وجودها، يف حني مل تتعرض فارس مبارشة لحروب 

من هذا القبيل، ومل تتأثر بالقدر نفسه بالحركات القومية ذات األصول األوروبية؛ 

للقوتني  السياسية  مواجهته  خالل  من  القومية  حركته  اإليراين  الشعب  طور  فقد 

اإلمربياليتني اإلنجليزية والروسية، من دون أن تعرقل مسريته حركات قومية عىل 

النمط الغريب، يف حني اضطر العثامنيون الذين تحولوا إىل أتراك، إىل مواجهة الحركات 

القومية لدى الشعوب البلقانية والقوميتني اليونانية واألرمينية يف آسيا الصغرى.

كانت إيران التي ورثت فارس دولة متعددة اإلثنيات، غري أن معظم سكانها 

كانوا مسلمني تتبع أغلبيتهم املذهب الشيعي مع وجود أقلية سنية متثل نحو 

املائة من  اللغوي فقد كان 3.5 يف  املائة من السكان. أما عىل املستوى  15 يف 

األذرية، يف  الرتكية  يتكلمون  املائة  العربية، وبني 20 و25 يف  يتكلمون  السكان 

حني تنتمي اللغات األخرى )الكردية، واللورية، والبلوشية، والقزوينية( إىل نفس 

املجموعة اللغوية الهندو-أوروبية التي تنتسب إليها الفارسية التي يتكلمها 46 

يف املائة من السكان. 

وقد فرضت اللغة الفارسية وجودها مع مرور الوقت باعتبارها لغة ثقافة معرتفا 

بها وذات إشعاع دويل من الهند إىل آسيا الوسطى وآسيا الصغرى، إذ اعتمدتها كل 

بينها.  اللغة أمرا شائعا  التي أصبحت ازدواجية  هذه الشعوب أو األقليات اإلثنية 

ثانوية  لغات  بوصفها  والقبول  باالعرتاف  إيران  يف  األقليات  لغات  كل  تحظى  كام 

إىل جانب الفارسية باعتبارها لغة األغلبية ولغة الثقافة، فلم تعرف فارس سياسة 

فرض لغة واحدة كام يف تركيا التي ال تعرتف بلغات غري اللغة الرتكية، والتي عاىن 

فيها األكراد كثريا من أجل الحصول عىل حق تكلم وتعلم لغتهم. وال توجد يف إيران 

سياسة أيرنة لغوية وثقافية شبيهة بسياسة الترتيك يف األناضول، بحيث ظل التعدد 

الثقايف واللغوي الذي يعود إىل عهد اإلمرباطورية األخمندية قامئا عرب الزمن الطويل، 

الحديثة،  القومية  الدولة  إىل  وصوال  الحاكمة  السالالت  تعاقب  من  الرغم  وعىل 
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فالجميع يقر بتفوق اللغة الفارسية، يف حني ُتعترب اللغة العربية التي أخذت منها 

الكتابة ونحو نصف املفردات الفارسية، لغًة مقدسًة ولغة ثقافة إىل جانب الفارسية.

وتتوزع األقليات التي تتكلم لغة غري فارسية والتي تشكل أكرث من نصف سكان 

ففي  القطر،  حدود  انتشارها  يتخطى  ما  وعادة  اإليرانية  الهضبة  أطراف  عىل  إيران، 

هذه األطراف يعيش سكان ال يتكلمون الفارسية )األذريون الناطقون بالرتكية، والعرب، 

واألكراد(، وبعضهم يعيش حياة الرتحال )القشقاي، والبختياري، واللورس، والرتكامن(، 

أو حافظ عىل بنى قبلية )األكراد، والبلوش(. عىل أن خريطة املجموعات اإلثنية-اللغوية 

أيضا يف  املركزي، فهم موجودون  املجال  يحتلون فقط  بالفارسية ال  الناطقني  أن  تبني 

حواف املناطق متعددة اللغات التي تختلط فيها املجموعات اإلثنية )الفارسية-الرتكية، 

والرتكية-الكردية-اللورية،والبلوشية-الفارسية-الرتكية(. وبطبيعة الحال، يكون االختالط 

.)B. Hourcade, 2014, 12 - 13( أكرب يف املدن الكبرية

ويطرح شعبان أو مجموعتان إثنيتان مشكالت اندماج أكرث من غريهام، وهام 

األكرث عددا )األذريون الذين يشكلون بني 20 و25 يف املائة، واألكراد الذين تقدر 

نسبتهم بـ 12 يف املائة(، ومتاثل نسبتهم نسبة األكراد )نحو 10 يف املائة( والعلويني 

أقلية دينية وليس  العلويني يشكلون  أن  باعتبار  تركيا،  املائة( يف  )بني 15 و20 يف 

مجموعة إثنية-لغوية. 

يعترب األذريون أنفسهم إيرانيني ناطقني بالرتكية وليسوا أتراكا يعيشون يف إيران، 

وهم شيعة مثل الفرس، وكانت عاصمتهم تربيز عاصمة للساللة الصفوية الناطقة 

بالرتكية التي وضعت أسس إيران الحديثة. كام حافظوا عىل عالقات تاريخية وثقافية 

وثيقة مع الفرس، واندمجوا جيدا يف جهاز الدولة اإليراين للجمهورية اإلسالمية ويف 

النخبة املثقفة اإليرانية. وال توجد بينهم حركات تدعو إىل االنفصال واالنضامم إىل 

كان  وإذا   .)1991( السوفييتي  االتحاد  عن  املنبثقة  املجاورة  أذربيجان  جمهورية 

األذريون يطالبون باعرتاف أكرب بخصوصيتهم اللغوية، فإن مطلب االستقالل الذايت 

السيايس يظل محصورا يف تنظيامت ال متثل إال أقلية صغرية جدا، وتدعمها الواليات 

.)D. Rigoulet - Roze, 2011, 144 - 151( املتحدة بهدف تقويض نظام طهران

أما أكراد إيران فيعيشون يف األطراف الغربية لألرايض اإليرانية، وينقسمون بني 

أربع مقاطعات تحمل إحداها اسم كردستان، وهو اسم غري محظور يف إيران خالفا 



445

خالصة عامة

لرتكيا، وكذلك الشأن بالنسبة إىل اللغة الكردية املعرتف بها رسميا. عىل أن الحكومة 

اإليرانية مل تفكر قط يف توحيد األرايض الكردية ضمن وحدة إدارية إقليمية. من 

جهة أخرى يتبع معظم األكراد املذهب السني، مام ُيصعب إدماجهم يف الجمهورية 

جمهورية  أُسست   ،1947–1946 العام  ويف  باألذريني.  مقارنة  الشيعية  اإلسالمية 

ر طويال. وينشط جناح مسلح  مهاباد الكردية بتحريض من ستالني بيد أنها مل تعمَّ

الكردستاين  العامل  حزب  من  القريب   )PJAK( كردستان  يف  الحرة  الحياة  لحزب 

الذي يضم نحو 3 آالف جندي حربا ضد  الجناح  )PKK( يف تركيا، ويخوض هذا 

الحكومة اإليرانية، وُيرّجح أن لديه قواعد يف إقليم كردستان العراق الذي يحصل 

وحوادث  واعتداءات  اضطرابات  املسلح  الرصاع  هذا  ويسبب  األسلحة.  عىل  منه 

متجددة، فقد قصف سالح الجو اإليراين عدة مرات املنطقة الحدودية مع العراق. 

ويف الجانب الرتيك ساعد اإليرانيون أحيانا حزب العامل الكردستاين، وقدموا الدعم 

أحيانا أخرى للحكومة الرتكية. ومع أن الحكومة اإليرانية ال تختلف عن نظريتيها 

 D. Rigoulet( الرتكية والعراقية يف رفضها فكرة تأسيس دولة قومية كردية مستقلة

Roze, 2011, 213 - 226 -(، مل تتخذ املسألة الكردية يف إيران ذلك الطابع الخطري 

الذي تتسم به يف تركيا، ألن األكراد يف إيران ليسوا سوى أقلية محدودة عىل هامش 

اإلقليم والنظام السيايس اإليراين.

أما أطراف اإلقليم اإليراين األخرى فهي خوزستان الذي تسكنه أقلية عربية 

شيعية يف الجنوب الغريب، وبلوشستان يف الجنوب الرشقي حيث تنترش أقلية 

بلوشية سنية، وال تزيد نسبة كل أقلية عىل 3 يف املائة من سكان إيران. ويتعرض 

العتداءات  آخر  إىل  حني  من  الحدود  جانبي  عىل  املنترشون  السكان  هؤالء 

إيران  بني  الحرب  تقوض  مل  ذلك  من  الرغم  وعىل  مختلفة.  تخريب  وأعامل 

وعراق صدام حسني )1980–1988( والء معظم العرب للجمهورية اإلسالمية. 

السكان  فيها  يقل  التي  العام 2005 تشهد مقاطعة سيستان-بلوشستان  ومنذ 

اضطرابات متجددة يسببها سكان ينتمون إىل الهوية اإلثنية نفسها ويقطنون 

يف الجانب اآلخر من الحدود، وخاصة الجامعة السنية املسلحة املسامة »جند 

مع  بالتنسيق  »اإلرهابية«  أعاملها  قمع  يف  اإليراين  الجيش  نجح  وقد  الله«، 

القوات الباكستانية، وتحوم الشكوك حول تشجيع الواليات املتحدة وإرسائيل 
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املايل ليست يف  الدعم  فاعلية هذا  أن  النظام، غري  لتقويض  املجموعات  لهذه 

 .)D. Rigoulet - Roze, 2011, 108 - 123( مستوى التطلعات

التي  املشكالت  يف  التحكم  يف  تركيا  جارتها  من  أكرث  إيران  نجحت  اآلن  حتى 

تطرحها األقليات اإلثنية لسببني رئيسني:

1 - البناء العريق ملجالها القومي القاري املركزي يف الهضبة اإليرانية، الذي يعود 

إىل عهد الصفويني منذ القرن السادس عرش. فاألقليات اإلثنية العابرة للحدود تسكن 

متغريا  عمقا  املهيمن  للشعب  ترتك  بحيث  املنخفضة،  والسهول  الجبلية  األطراف 

يسمح له بالتدخل االسرتاتيجي وتثبيت الحدود والدفاع عنها، وفق موازين القوى 

القامئة مع الجريان.

2 - فّضلت إيران عىل الدوام وطوال تاريخها اتباع منطق الهيمنة الدينية 

)املزدكية ثم الشيعية( والثقافية )اللغة الفارسية واألدب الفاريس( الذي يتجاوز 

الهويات اإلثنية-اللغوية املختلفة املعرتف بها يف حد ذاتها، والتي توضع يف مرتبة 

أدىن من الفارسية. ويالحظ ارتباط وثيق بني األغلبية الناطقة بالفارسية واألقلية 

الدولة،  بشكل جيد يف جهاز  اندمجت  التي  بالرتكية،  الناطقة  املعتربة  األذرية 

فاألذريون  وطهران(.  )تربيز  املتأخرتني  العاصمتني  يف  قوي  بحضور  وتتمتع 

يسهمون يف حيوية مركز اإلمرباطورية التي تحولت إىل دولة قومية.

تفكك  عن  انبثقت  إذ  عراقة،  أقل  فهي  تركيا  يف  القومية  الثقافة  أما 

اإلمرباطورية  موروث  عىل  ذاتها  حد  يف  تأسست  التي  العثامنية  اإلمرباطورية 

فانعدام  املتنوع.  والبرشي  الجغرايف  مبجالها  املتوسطية  اليونانية-الرومانية 

الوحدة الدينية والثقافية القوية للمجال العثامين )نظام امللة( أوجد قطيعة بني 

إيران.  التي تحولت إىل  القومية، خالفا ملا شهدته فارس  اإلمرباطورية والدولة 

والكامليون   )CUP( والرتقي  االتحاد  جمعية  إىل  املنتمون  األتراك  فالشباب 

بنوا دولة قومية بجعل األناضول مجاال محميا وفق منطق إثني صارم )سياسة 

»الهندسة الدميوغرافية أو اإلثنية«( أدى إىل التصفية اإلثنية والتهجري واملجازر 

املسلمة غري  األقليات  املسيحية، وأنكر وجود  األقليات  فألغى وجود  واإلبادة، 

منها  قسم  تعرض  التي  )العلويني(،  السنية  غري  أو  )األكراد(  بالرتكية  الناطقة 

للتهجري لتحقيق اإلدماج القرسي. وسمحت مصادرة األمالك املنقولة والعقارية 
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األعامل  بتكوين رسيع لربجوازية وطنية وطبقة من رجال  املسيحية  لألقليات 

اكتسبت حيوية متزايدة. 

اقتصاديتني  سياستني  وإيران  تركيا  اتبعت  العرشين  القرن  مثانينيات  ومنذ 

مختلفتني إىل حد كبري. فاقتصاد جمهورية إيران اإلسالمية من أكرث االقتصاديات 

تبعية للدولة وأقلها انفتاحا عىل العامل، إذ سمح الريع البرتويل بتمويل االستهالك، 

اإلنتاجية.  بنيوية تعطي دفعا لألنشطة  تنفيذ إصالحات  أنه مل يشجع عىل  غري 

أما تركيا التي استفادت من انفتاحها عىل االقتصاد الرأساميل الغريب وعضويتها 

يف منظمة التجارة العاملية )OMC(، فقد اندمجت بقوة يف حركية العوملة باتباع 

نهج مامثل لذلك الذي سارت عليه النمور اآلسيوية ذات النمو االقتصادي الرسيع 

)ماليزيا، وإندونيسيا(. وبفضل عضويتها يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

استثامرات  تركيا  تستقطب   ،)OTAN( األطليس  شامل  وحلف   )OCDE(

أجنبية وتفتح أسواقا دولية )F. A. Khavand, 2008, 86 - 92(. ويظهر التقدم 

االقتصادي لرتكيا يف كون ناتجها الداخيل الخام )PIB( بلغ أكرث من ضعفي الناتج 

اإليراين لعدد السكان نفسه.

وتعترب تركيا وإيران ومرص الدول القومية الثالث ذات املايض اإلمرباطوري األكرث 

سكانا واألكرث متاسكا يف الرشق األوسط، وهي دول حافظت عرب الزمن الطويل عىل 

إمرباطورية  رأس  عىل  والعراق  سورية  كانت  كام  مؤثرة.  وعسكرية  سياسية  قوة 

عربية إسالمية )األمويني ثم العباسيني(، غري أن ذلك مل يدم طويال )من القرن السابع 

واألتراك  اإليرانيني  للفرس  الزمنية  املكانية  املسارات  وتظهر  العارش(.  القرن  إىل 

تعاقب السالالت اإلمرباطورية يف إيران كام يف األناضول. وشهدت فارس ثم إيران 

التطور األكرث استمرارية حول مجال مركزي تدعم عرب الزمن الطويل، مع وجود نواة 

ثقافية فارسية قارية ومتينة قاومت كل الفتوحات لتنبعث عدة مرات، وتحيط بها 

أطراف تسكنها مجموعات إثنية خاضعة. أما آسيا الصغرى فقد كانت محل رصاع 

تريك  وآخر  السواحل،  وتجذر يف  البحر  من  أىت  يوناين-روماين  أحدهام  بني شعبني، 

الرتحال، ومل  الرتحال وشبه  مستقر جاء من السهوب ومر عرب فارس، يعيش حياة 

يتمكن األتراك من بناء وترسيخ دولتهم املستقرة )سلطنة الروم( بصفة مستدمية 

كام فعل الفرس، غري أن فتحهم يف فرتة متأخرة للقسطنطينية )1453( سمح لهم 
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بإعادة تشكيل إمرباطورية شبيهة باإلمرباطورية التي سبقتها بواسطة إعادة تعبئة 

)ملة  والثقافية  الدينية  هويتها  عىل  الحفاظ  لها  ضمنوا  التي  املسيحية  الشعوب 

اليونانيني األرثوذكس وملة األرمن(.

ومل تتحول تركيا إىل دولة قومية يف عرص القوميات )نهاية القرن التاسع عرش 

أنقاض  فعىل  لفارس.  خالفا  عنيفة  صدامات  دون  من  العرشين(  القرن  وبداية 

الحاملني  املسيحيني  السكان  من  التخلص  األتراك  اختار  العثامنية  اإلمرباطورية 

مشاريع لقومية مغايرة، حتى يتمكنوا من تحصني إقليمهم القومي، فأعادوا رسم 

واجهات  تشكل  التي  باألناضول  املحيطة  األطراف  كل  يف  الدميوغرافية  الخريطة 

حدودية مع مجاالت مجاورة كانت خاضعة لهم ضمن اإلمرباطورية العثامنية. ومن 

أجل تحقيق هذا الهدف فرض الشباب األتراك، ومن بعدهم الكامليون، قرسا منوذج 

الدولة القومية األوروبية الغربية، وخاصة النموذج الفرنيس، ومل يكن ذلك ليحدث 

لوال مامرسة أقىص درجات العنف يف خضم أحداث الحرب العاملية األوىل، وكانت 

النتيجة مجتمعا ودولة يتميزان بصفاء إثني بعد القضاء عىل األقليات املسيحية يف 

حني نشأت برجوازية وطنية تركية متامسكة.

سيفر«  »عرض  نسميه  أن  ميكن  مبا  متأثرة  الرتكية  السياسية  الحياة  وتظل 

محمد  السالطني  آخر  وقعها  التي  املعاهدة  إىل  نسبة   )syndrome de Sèvres(

اإلمرباطورية  عىل  الغربية  القوى  فرضتها  والتي   ،1920 أغسطس  يف  السادس 

املعاهدة تهدف إىل تقطيع  العسكرية. وكانت  الهزائم  العثامنية بعد سلسلة من 

أوصال األناضول عىل حساب األتراك، لو مل يتمكن مصطفى كامل من تقويم الوضع 

ملعاهدة  مهدت  التي   )1922–1920( اليوناين  الجيش  ضد  املظفرة  حربه  بفضل 

حدودها  الرتكية  الجمهورية  وأعطت  سيفر  معاهدة  ألغت  التي   ،)1923( لوزان 

 .)1939 العام  يف  بعد  فيام  اسرُتجع  الذي  اإلسكندرون  سنجاق  )باستثناء  الحالية 

ويتبنى الجزء األكرب من الطبقة السياسية الرتكية، باختالف االنتامءات الحزبية، من 

حني إىل آخر فكرة البلد املحارص من طرف األعداء واملهدد يف وجوده، وهي فكرة 

انبثقت عن صدمة معاهدة سيفر، »فمن الواجب حامية األمة من التفكك الذي 

 D. Schmid, 2014,( أجنبية«  مسترتة  قوى  مبساعدة  الداخل  أعداء  له  يخطط 

التقدَم يف مجال  األمني  والهاجس  الرتكية  السياسية  الثقافة  انغالق  ويكبح   .)209
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ما  عادة  التي  واللغوية  الدينية  باألقليات  الفعيل  االعرتاَف  ويعرقل  الدميوقراطية، 

ُينظر إليها باعتبارها عدوا داخليا حقيقيا أو كامنا. 

قاومت األقلية املسلمة الكردية العابرة للحدود االندماج القرسي الذي ُفرض 

عليها، وتحولت بعد العام 1923 إىل أكرب تحٍد يواجه مرشوع فرض التجانس اإلثني-

القومي، ومتسكت األقلية الكردية باملرشوع القومي الخاص بها بالتنسيق مع األكراد 

اآلخرين املوجودين يف ثالثة بلدان مجاورة. 

وقد سهل خيار التغريب السيايس واالقتصادي يف سياق قومي، ويف توافق مع 

الرتكية  للجمهورية  االقتصادي  النمو  واألمريكية،  األوروبية  الكربى  الغربية  القوى 

يف  الوحيد  البلد  هي  وتركيا  آسيا.  ومنور رشق  تنانني  لنموذج  مشابه  منوذج  وفق 

الرشق األوسط والعامل الرتيك-اإليراين الذي أصبح يف بداية القرن الحادي والعرشين، 

إىل  تنتمي  التي  كوريا  مثل  أخرى  صناعية  بقوى  االلتحاق  وشك  عىل  ناشئة  قوة 

 .)OCDE( جانب تركيا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ويطرح انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب إشكاال كبريا ليس ألسباب اقتصادية 

القومي  ماضيها  مع  قطيعة  إحداث  من  تركيا  تتمكن  مل  إذ  سياسية،  لدوافع  بل 

الحديث الذي ميزته التصفية اإلثنية واإلبادة غري املعرتف بها، وهذا ما يجعلها ال 

اإلنسان.  فيه حقوق  ُتحرتم  حقيقيا  دميوقراطيا  بلدا  بوصفها  أوروبا  يف  قبوال  تجد 

ومتثل املسألة الكردية، وحتى املسألة العلوية، التي مل ُتحّل بعد، فضال عىل وجود 

ظ  تحفُّ بال  تركيا  قبول  دون  تحول  كأداء  عقبات  دميوقراطية،  غري  عميقة«  »دولة 

عضوا يف النادي األورويب. واليزال إرث فرتة حكم الشباب األتراك وجمعية االتحاد 

والرتقي والكامليني، الذي مل ُيسوَّ بعد، يقف يف وجه ارتقاء الجمهورية الرتكية إىل 

مرتبة القوة الدميوقراطية املعرتف بها.
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أهم املفردات الشائعة املستعملة يف الكتاب)٭(.

- إثناركيس )ethnarchis(: »رئيس األمة«، الزعيم، رئيس اإلثنوس.

- اإلثنوس، اإلثني )ethnos, ethnè(: الشعب، اإلثنية خارج املدن-الدول يف العهود القدمية، األمة 

باملفهوم الحديث للكلمة ضمن دول قومية.

- آخي )ahi(: عضو طريقة أو نقابة.

- إصناف )esnaf(: الحرفة، النقابة الحرفية يف املدن العثامنية.

- آغا )aga, agha(: زعيم القرية أو القبيلة أو الفرقة القبلية، كام ُيطَلق هذا اللقب عىل مالك 

األرايض والشخصيات من مراتب مختلفة.

البيزنطيون املكلفون بالدفاع عن مناطق الحدود  النخبة  - آكريتس )akrites, akritai(: جنود 

التي ميكنهم متلك أراض فيها.

- اإلمام )imam(: قائد الجامعة، رجل الدين الذين يؤم املصلني.

- أمة )umma(: جامعة املؤمنني املسلمني.

فيها  ُجّند  التي  القرسي  العمل  كتائب   :)amele tamburu( العمل(  )طابور  تامبورو  آمييل   -

املسيحيون العثامنيون يف بداية وأثناء الحرب العاملية األوىل. وكانت نسبة الوفيات فيها مرتفعة 

بسبب سوء املعاملة.

- أوتش )uç(: إقليم األطراف، الثغر.

 )municipe( األصل املعلن ملواطن روماين، يربطه مبدينة أو مستعمرة أو بلدة :)origo( أوريغو -

.))foedus( حصل مواطنوها جامعيا عىل حق املواطنة الرومانية مبوجب معاهدة )فودوس

- أولوس )ulus(: تعبري شائع يف الرتكية واملغولية، يدل عىل إمرباطورية أو إقليم جامعة سياسية، 

األمة الرتكية أو املغولية، الوطن.

- إيلينيس )Ellines(: أو الهيلينيون، وهي تسمية اليونانيني املستعملة يف الفرتة املعارصة للداللة 

عىل مواطني الدولة القومية اليونانية.

- باتريس )patris(: مكان أو منطقة أو بلد املولد.

- باديشاه )padishah(: السيد املليك، العاهل.

- بارشاريا )parcharia(: املراعي الجبلية الصيفية التي يقصدها الرُّحل وشبه الرحل مع أبقارهم 

وأغنامهم.

اإلمرباطور  الهيلينستيون،  امللوك  الكبري،  الفرس  ملك  امللك،   :)basileus, basileis( بازيليوس   -

)٭( أُعيد ترتيبها وفقا لألبجدية العربية. ]املرتجم[.
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.)imperator( »البيزنطي. تقابله يف الالتينية عبارة »اإلمرباطور

- بانيجرييا )panigeiria, panayir(: حفلة متجيد قديس تجمع سكان قرية أو مكان معني.

- باي )bey, beg(: السيد، زعيم القبيلة، الزعيم العسكري.

- بايديا )paideia(: الرتبية أو التنشئة اليونانية.

- البايليك )beylicat(: إقليم يتمتع باستقالل ذايت أو مستقل بشؤونه، يخضع لسلطة الباي، وهو 

مبنزلة »اإلمارة«.

جنديا  عادة  يكون  لشخص  مُتنح  التي  املستغلة  غري  العقارية  األمالك   :)pronoïa( برونويا   -

عند  عسكرية  خدمة  بتأدية  ذلك  مقابل  ويلزم  باستصالحها،  يكلف   ))stratiôte( )سرتاتيوت 

الحاجة شخصيا أو بتجنيد أشخاص آخرين. وبعد القرن الثاين عرش اتخذت معظم هذه األمالك 

طابعا وراثيا.

- بوليتيا )politeia(: دستور إحدى املدن-الدول اليونانية.

- بوليس )polis, poleis(: املدينة-الدولة يف العهود اليونانية-الرومانية القدمية.

- تنظيامت )tanzimat(: »اإلصالحات، تقويم األمور«. تدل هذه العبارة يف التاريخ العثامين عىل 

الفرتة املمتدة من العام 1839 إىل العام 1878 التي شهدت إصالحات إدارية وقانونية مستوحاة 

من الغرب، وكان الهدف وقف انحطاط اإلمرباطورية العثامنية.

- تيامر )timar(: األرض املمنوحة لعسكري أو موظف مكافأة له عىل خدماته، ويلتزم مقابل ذلك 

بجمع مداخيل هذه األرض واستصالحها ودفع الرضائب املطبقة عليها وتجنيد عدد من الجنود 

للخدمة يف الجيش.

نهاية  منذ  املستحدثة  اإلقليمية  املقاطعات  تسمية   :)thema, themata, thème( ثيم  ثيام،   -

ولهذه  والبلغار.  العرب  أمام  البيزنطية  اإلمرباطورية  عن  للدفاع  الحدود  عىل  السابع  القرن 

السلطات  يديه  بني  يجمع  الذي   )stratège( السرتاتيج  ويحكمها  املحيل،  جيشها  املقاطعات 

اإلدارية والعسكرية.

- جامع )cami(: مسجد.

- جم )cem(: الجامعة أو التجمع، تسمية ُتطلق عىل الطقوس العلوية أو البكتاشية.

- جميفي )cemevi(: دار الجم، وهي مكان يف املدينة أو القرية مخصص إلقامة طقوس الجم.

- الجهاد )Jihad(: الحرب املقدسة.

- جينوس )genos(: العصبة، األرسة الكبرية القامئة عىل الرابطة األبوية، األمة اليونانية باملعنى 

الواسع قبل تأسيس الدولة القومية.

- الخان )han(: النزل، الفندق.

- الخان، الكاخان )khan, kagan(: كبار زعامء الشعوب الرتكية-املغولية.
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- الخانة )khanat(: اإلمارة أو اململكة التي يحكمها الخان.

كانوا  الذين  )الذميني(  املسلمني  غري  أمالك  عىل  املطبقة  العقارية  الرضيبة   :)haraç( الخراج   -

يدفعون أيضا الجزية.

- الخوجة )hoca, hodja(: املدرس املسلم، إمام املسجد.

- داغ )dag, daglar(: الجبل، الجبال.

- دفرشمة )devshirme(: فصل األطفال املسيحيني يف البلقان عن أرسهم وتنشئتهم ليكونوا يف 

املستقبل موظفني مدنيني أو عسكريني يف القرص.

اليهود  أتباع ساباتاي تسيفي )Sabbatai Tsevi( )1626 – 1676(، وهم   :)Dönme( دومنة -

الديانة  من  مستمدة  ومامرسات  أفكار  عىل  محافظتهم  مع  اإلسالم  إىل  رسميا  تحولوا  الذين 

اليهودية.

- ديدي )dede(: الجد، أهم لقب يطلق عىل الزعامء الروحيني العلويني.

- ديرباي )derebey(: »زعيم األودية«، كبار مالك األرايض القامئني عىل إدارة األقاليم يف منطقة 

البونط )البحر األسود( الذين كانوا يتمتعون باستقاللية شبه كاملة.

الدولة  قطاعات  من  املشكل  املقاومة  العميقة. قطب  الدولة   :)derin devlet( دولة  ديرين   -

العسكري-الصناعي، مدارس تخريج  التكتل  )الجيش،  العلامين  الكاميل  للنهج  األكرث وفاء  الرتكية 

نخب القطاع العام...(.

- دميوتييك )dimotiki(: اللغة اليونانية الشعبية الشائعة يف الفرتتني الحديثة واملعارصة، والتي 

أصبحت اللغة الرسمية للدولة اليونانية.

- الذمة، الذميون )dhimmi(: الرعايا غري املسلمني الذين يتمتعون بحامية الحاكم املسلم مقابل 

.))haraç( خضوعهم ودفعهم الرضيبة )الخراج

- رعية )raya, reaya(: الفالحون املرتبطون باألرض، الرعايا الخاضعون للرضائب، الطوائف غري 

املسلمة.

- روم )romaioi, romioi, rûm(: اليونان البيزنطيون ثم العثامنيون.

منطقة  يف  باليونانية  الناطقني  املسلمني  بني  الشائعة  اليونانية  اللهجة   :)romaïka( رومايكا   -

البونط )البحر األسود(.

- سنجاق )sancak, sandjak(: مقاطعة تابعة لوالية )vilayet( عثامنية.

- سوي )soy(: األرسة الكبرية القامئة عىل الرابطة األبوية.

- سياسة )siyasa(: فن الحكم وتسيري شؤون الدولة.

- سيفيتاس )civitas(: املواطنة الرومانية.

- طريقة )tarikat(: النهج أو السبيل، عبارة تطلق عىل الطرق الدينية التي تسعى إىل التقرب 
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من الله بالصالة، وعند الصوفية والنِّحل الخارجة عن اإلجامع بوسائط ترتقي بالروح من قبيل 

املوسيقى )الدراويش الدوارون مثال(.

- عصبية )asabiyya(: روح التكتل والتضامن بني أفراد الجامعة ضمن بنى قبلية و/أو إثنية.

- علامء )oulema, ulema(: الفقهاء املتمكنون من املعارف الدينية والرشيعة اإلسالمية.

- الغازة، الغازي )gaza, gazi(: الجهاد أو الحرب املقدسة، املجاهد املظفر.

.))Romioi( (: التسمية التي يطلقها الغربيون عىل اليونان )الرومGraikoi( غرايكوي -

- غالم )ghulâm, gulam(: العبد الجندي أو الخادم يف مرتبة العبودية، وعادة ما ُيشرَتى يف سن 

مبكرة.

- غيجيكوندو )Gecekondou(: حرفيا »الذي أنشئ يف الليل«، ويقصد به السكن العفوي الذي 

يقيمه الوافدون الجدد إىل املدن الكربى الرتكية، ويكون هذا السكن غري رشعي يف مرحلة أوىل 

قبل إعطائه صفة قانونية الحقا.

والكرم،  )الرشف،  قيم  عىل  املرتكزة  الشباب  عصابات  النقايب،  التنظيم   :)futuwwa( الفتوة   -

والشجاعة، والتضامن( وقوانني خاصة بها، ويظهر متاسك هذه العصابات يف حركات حرضية تتخذ 

أحيانا أشكاال عنيفة.

- الفالح )fellah(: املزارع املستقر يف البالد العربية.

- قارامانليدس )Karamanlidhes(: اليونانيون األرثوذكس الناطقون بالرتكية.

- القايض )kadi(: الناطق باألحكام يف املقاطعة )القضاء(، يضطلع أيضا بوظائف إدارية مهمة.

- القضاء )kaza(: الدائرة أو املقاطعة.

- قناة )qanât(: تسمية تطلق يف إيران عىل قناة املاء املهيأة تحت األرض، وهي جزء من نظام 

الري القديم.

- قوناق )konak(: اإلقامة املخصصة لكبار موظفي الدولة، قرص.

- كاثاريفوسا )Katharevousa(: »اللغة الصافية أو النقية«، اللغة اليونانية املستعملة يف تلقني 

املعارف ويف الكتابة، وهي اللغة اليونانية املعارصة التي تحاول مجاراة اليونانية القدمية.

املسيحية يف  الدينية  األقليات  يطلق عىل زعامء  لقب   :)catholicos( )الجاثليق(  كاثوليكوس   -

الرشق: األرمن والرسيان.

- كسال )kisla(: مكان إقامة الرحل وشبه الرحل يف فصل الشتاء.

- كوميتاجي )komitaci, komutadji(: أفراد امليليشات القومية اليونانية والبلغارية املناهضة 

للعثامنيني التي قامت بتصفيات عرقية يف منطقة البلقان.

- كوي )köy(: القرية.

- كوينوتيتا )koinotita(: الطائفة العثامنية الريفية أو الحرضية.
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- كويني )koinè(: اللغة اليونانية التي كانت شائعة يف الفرتة الهيلينستية، والتي تنحدر من لغة 

.)attique( األتيك

- كيزيل باش )Kizilbash(: حرفيا »الرؤوس الحمراء«، تسمية تطلق عىل نحل شيعية مختلفة.

- محلة )mahalla(: الحي أو الحارة يف املدينة أو القرية.

- مدرسة )medrese, madrassa(: مؤسسة تعليمية دينية وفقهية.

- مّلة )millet(: الطائفة املكونة من أتباع إحدى الديانات داخل اإلمرباطورية العثامنية، مُتنح لها 

صالحيات إدارية ومدنية. األمة الدينية.

والقرم،  والقوقاز  البلقان  من  »العائدين«  املسلمني  عىل  تطلق  تسمية   :)muhacir( مهاجر   -

وعموما عىل كل الالجئني األتراك املسلمني يف فرتة تراجع اإلمرباطورية العثامنية.

مناسبة  يكون  ما  وعادة  مارس(،   21( والكردية  الفارسية  السنة  رأس  عيد   :)newroz( نوروز   -

للتعبئة بالنسبة إىل القوميني األكراد.

- الهمشني )Hemshin(: املسلمون الناطقون باألرمينية يف إقليم الزيستان.

- وزير )vizir(: كبري املوظفني لدى الحاكم املسلم، الوزير.

- وقف )waqf(: مؤسسة خريية تخضع لرشوط فقهية، حبُس العنِي عىل ِمْلِك الواقف.

- والية )vilayet(: مقاطعة، منطقة عثامنية.

- يايال )yayla(: املضارب الصيفية للرُّحل وشبه الرحل يف الجبل، املراعي الجبلية املوسمية.

- يورت )yurt(: محط الرحال، اإلقليم، البلد.

- يوروك )yörük(: الرُّحل الرتكامن.
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الفصل األول
املسيحية  هام:  أساسيتني  ديانتني  الديني،  االنتامء  حيث  من  املنطقة،  هذه  تضم   )1(
اإلسالم  هي:  أهمية،  أقل  ديانات  ثالث  إىل  إضافة  السني،  واإلسالم  األرثوذكسية 
الشيعي، والنحلة العلوية، واليهودية )D. Kistsikis, 2002, 109(، فيام يتميز الغرب 

بالكاثوليكية والربوتستانتية، والرشق بالهندوسية والبوذية.
)2( ليس »غرب آسيا« فضاء متجانسا، فهو مجال مركزي، يتوسطه »الهالل الخصيب«، ويف 
عوامل  تتالىش  إيران(  الصغرى،  آسيا  كردستان،  )لبنان،  الشاسع  املجال  هذا  أطراف 

وحدته بسبب الخصائص التي ُورثت عن مجتمعات فالحية ظلت قوية.
)3( متاثل هذه املقاربة تلك املعتمدة عىل مفهوم أو ظاهرة »األيقونوغرافيا« التي وضعها 
 G. Prévélakis(( وتبناها ج. بريفيالكيس ،)Jean Gottmann( )1954( جان غومتان
التاريخية،  اللغوية،  )الدينية،  املختلفة  بأنواعها  األيقونوغرافية  فالعنارص   .))2009
الفولكلورية، املتعلقة بتقاليد الطبخ، املرتبطة بتصوير املشاهد الطبيعية، األسطورية( 
وهذه  يسكنه.  أو  سكنه  الذي  اإلقليم  وجغرافية  الشعب  تاريخ  موروث  تشكل 
ممنهج، هي  بشكل  والدينية  والثقافية  السياسية  النخب  تشكلها  التي  األيقونوغرافيا 
مبنزلة وسيلة لتربير انغالق املجال الجيو-سيايس. فاأليقونوغرافيات القومية مل تنشأ من 
العدم يف القرن التاسع عرش، بل كانت مرجعيتها الشعوب والجامعات اإلثنية السابقة 
تأسس  وقد  والرموز(.  )األساطري،  اإلثني-الثقايف  مخزونها  اسُتغل  التي  لإلمرباطورية، 
الخطاب القومي املرتكز عىل فكرة االستمرارية عىل أمناط حكم سابقة لإلمرباطورية أو 
إمرباطوريات سابقة، مام يضفي عليه قدرا من الحقيقة. فاألمم الجديدة ال ُتبتَكر من 
العدم أو ُتَتخيَّل بشكل كامل، بل تستند إىل حقائق إثنية-قومية سابقة لإلمرباطوريات 

متعددة اإلثنيات، كام بني ذلك سميث.
 Dictionnaire( »يف »معجم الشعوب )J.C. Tamisier( )1998( يعرف ج. ك. تاميزييه )4(
des Peuples( الشعب كام ييل: »هم سكان يصوغ )أو صاغ( واقَعهم الشعوُر باالنتامء 
أخرى  »كليات«  عن  يتميز  »الكل«  وهذا  منتظم.  اجتامعي  »كل«  أو  مجموعة  إىل 

.)IX( .»مميزة، ليشكل معها جزءا من البرشية
)5( يتضح أن مفهوم الشعب مفهوم سيايس أوال، وهذا ما يجعله يكتيس بعدا اسرتاتيجيا. 
فالحكم يجب االستحواذ عليه أو االحتفاظ به يف مواجهة »عدو الشعب« أو منافسه، 

حقيقيا كان أو متخيال.
)6( وضعنا مفهوم »الشعب-العامل« عىل شاكلة مفهوم »االقتصاد-العامل« الذي حدده ف. 
بروديل )1979(. وال يتعلق األمر هنا بالرضورة بشعوب لها حضور يف العامل كله، حتى 

.)M. Bruneau, 2001( إن أصبح لشتاتها حضور عاملي
أرضية  تشكل  ال  الشعب  أو  واإلثنية  األسطورية-الرمزية  الرتكيبة  أن  ذلك  عن  ينتج   )7(
موضوعية ميكن تناولها خارج مجال البناء االجتامعي. فسميث يعتربها مبنزلة »شبكات 
اإلثنية- فنظرية سميث  وترصفات.  وأحاسيس  تصورات  مرجعيتها  ثقافية«  اجتامعية 
الرمزية مل تؤسس عىل فرضيات شيئية، عندما تكون مرجعيتها تركيبة أسطورية-رمزية 

سابقة.
بناءات  أيضا  هي  طويل  زمني  مدى  يف  تراكمت  التي  واملامرسات  والتقاليد  العادات   )8(
اجتامعية، وال يصوغها بالرضورة املثقفون. فمثال التزال مخلفات النظام القديم حارضة 
يف الفرتة الحديثة، فرتكيبة العالقات التقليدية مل تختِف يف خضم حركية التحديث، بل 

مازالت مهيمنة داخل رشائح عريضة من السكان حتى يف الفرتة املعارصة.
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الفصل الثاين
 )Roger Brunet( )1992( طرحه روجيه بروين )synapse( العصبي التشابك  )1( مفهوم 
باألحرى  أو  وشحن،  وتفريغ  مبادالت،  وموقع  جغرايف،  اتصال  »مكان  عىل  للداللة 
تحويل«، عىل شاكلة ما يصل بني الخاليا العصبية، وميكن أن يكون برزخا أو عتبة أو 

مدينة »اتصال«.
)2( الربزخ-املضيق اآلخر هو السويس-سيناء الواقع بني آسيا وأفريقيا، الذي ظل زمنا طويال 
برزخا فقط، ومل يتحول إىل مضيق إال يف فرتة متأخرة بعد حفر قناة السويس )1869(. 
ونظرا إىل قربه من حوض ودلتا النيل اآلهلني بالسكان واللذين كانا مركز دول قدمية 
جدا، أصبح هذا الربزخ-املضيق يشكل تشابكا عصبيا مهام يقع أيضا يف الجزء املركزي 
من املنطقة األورو-آسيوية واملتوسطية، غري أن القارة األفريقية )شامل أفريقيا أو بالد 
التي  بأوروبا  مقارنة  املختلفة  املوارد  من حيث  وغنى  سكانا  أقل  والصحراء(  املغرب 
ترتبط بها منطقة البلقان. ومل ينجح العرب يف جعل هذا الربزخ الذي أصبح مضيقا، 
مركزا لدولة كبرية موحدة مشابهة لإلمرباطورية البيزنطية أو العثامنية اللتني خضع لهام 
هذا املجال، إذ فشل مرشوع القومية العربية الذي حملته النارصية يف تأسيس دولة 

عربية موحدة يف القرن العرشين.
قطرية  دول  عدة  أو  دولة  بناء  عىل   )logique territoriale( اإلقليمي  السياق  يقوم   )3(
العالقات  من  مختلفة  ألنواع  وفقا  اإلمرباطورية(،  )الدولة  مركزية  نواة  حول  تنتظم 
البنيوية بني املركز واألطراف، أو من خالل انتشار عدد كبري من الوحدات الصغرية مثل 

املدن- الدول أو اإلمارات التي تربطها شبكة عالقات.
حركية  هو  الذي  اإلقليمي،  السياق  تحليل  ميكن  الحدود  أساسا  تحدده  اإلقليم  ألن   )4(
اإلقليمي  السياق  ويتميز  الحدودية.  املجاالت  وتطور  ل  َتشكُّ بالرتكيز عىل  ديناميكية، 
بتعريفه الحدود وكيفية تقسيمه اإلقليم الخاص به إىل وحدات مجالية، وإدارية، ميكنها 

أن تتطور بدورها يف الزمن وفقا لنامذج مجالية مضمرة أو معلنة بوضوح.

الفصل الثالث
 7.5 بنحو  اليونانية  )املدن(  البوليس  كل  عدد سكان  الدميوغرافية  التقديرات  )1( حددت 
مليون نسمة يف القرن الرابع بعد امليالد. وتحت الحكم الروماين كان 30 مليون نسمة 
.)M. H. Hansen, 2008, 46( ينتمون إىل الثقافة اليونانية ويعيشون ضمن البوليس

أو   ،)C. Paparrigooulos( )1858( باباريغوبولوس  س.  مثل  املؤرخني  بعض  دافع   )2(
 D. A.( زاكيثينوس  أ.  د.  بهم  استشهد  الذين   ،)Vrekossis( )1934( فريكوسيس 
Zakythinos( )1948(، عن فرضية استمرار املدن املستقلة تحت الهيمنة الرومانية، 
تبنى  كام   .)koinotites( جامعات  أو  بلديات  شكل  يف  العثامنية  الفرتة  يف  وحتى 
مؤرخون آخرون منهم ن. موشوفاكيس )N Moschovakis( )1882(، ود. أ. زاكيثينوس 
أن  إىل  تذهب  التي  البيزنطية  األطروحة   ،)419-D. A. Zakythinos, 1948, 417(
أصول الجامعة اليونانية يجب البحث عنها يف سياسة امللوك املقدونيني الذين شجعوا 
الجامعات القروية ذات الشخصية القانونية التي تضمن لها بعض أشكال االستقاللية 
كام  األرايض.  مالك  كبار  نفوذ  من  الحد  ذلك  من  وكان هدفهم  والسياسية،  الجبائية 
وجدت نظرية ثالثة تفصل جذريا البلدية أو الجامعة العثامنية عام سبقها يف العهود 
نظام  لحاجيات  لالستجابة  عثامنيا  ابتكارا  إال  فيها  تر  ومل  البيزنطية،  والفرتة  القدمية 
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السالطني الجبايئ. وكذلك الشأن بالنسبة إىل النقابات الحرفية والتعاونيات البلدية التي 
تعود إىل الفرتة نفسها. وهذه البلديات أو الجامعات اليونانية )koinotites( ظهرت 
حتى  القدمية  العهود  منذ  تطورها  تتبع  ويستحيل  عرش،  السابع  القرن  منذ  بالفعل 

.)420-D. A. Zakythinos, 1948, 419( بيزنطة، ثم يف العهد العثامين

الفصل الرابع
الشعوب  من  متجانس  غري  قبيل  حلف  داخل  عصبة  عىل  أوال  »سلجوق«  كلمة  تدل   )1(
الفتوحات  الغرب  نحو  ودحرتها  اإلسالم،  اعتنقت  التي   )Oghuz( )األوغوز(  الرتكية 

.)M. Aymes, 2009, 57( املغولية يف وسط آسيا
)2( كان لكل مدينة »وال« )vali(، وقاض، وجامع، ومدرسة قرآنية )مدرسة(، وحامم، وسوق 
)بازار(. وكانت تتعايش يف هذه املدن عدة مجموعات إثنية لكل منها حارتها الخاصة 
العاصمة قونية عرشات  األتراك... وضّمت  اإليرانيون،  اليهود، األرمن،  اليونانيون،  بها: 
اآلالف من السكان، يشكل األتراك منهم أقلية مهيمنة بيد أنها منفتحة جدا عىل الثقافة 

البيزنطية الحارضة يف املدن ذات األغلبية املسيحية.
)3( كان محاربو الثغور )الغازي(، املتطوعون منهم واملرتزقة، وكذلك الدراويش و»اآلخي« 
املقابلة  الجهة  ملهاجمة  دائم  استعداد  عىل  والجمعيات(،  الرابطات  )أعضاء   )ahi(
السلجوقي  »االستيطان«  يف  جدا  مهم  دور  )الغزو(  املظفر«  »للجهاد  وكان  للجبهة. 
والعثامين )M. Balivet, 1994, 155(. ومنذ القرن التاسع امليالدي تغلب العنرص الرتيك 
واملشاكسني،  واملحبطني  العمل  عن  العاطلني  كل  استقطبت  التي  الحدود  مناطق  يف 
ت عىل وجوب محاربة الكفار والزنادقة.  والذين أثرت فيهم دعاية »الغازي« التي ألحَّ

.)Akrites( »وكان يقابل »الغازي« يف الجانب البيزنطي »حامة الحدود« »آكريتس
)4( كان الدنشامنديون )Danishmendites( ينافسون السالجقة عىل السيطرة عىل آسيا 
منظمة  دولة  تأسيس  من  قط  يتمكنوا  ومل  »الغازي«،  من  كانوا  أنهم  غري  الصغرى، 
مستدمية. وعىل العكس منهم اعتنى سالجقة سلطنة الروم بعالقاتهم مع حكام بغداد 
اإلسالمي  العامل  لبلدان  والثقافية  السياسية  التقاليد  يتبعون  وكانوا  وإيران،  وسورية 
القديم، فأقاموا دولة مستقرة وساللة حاكمة مركزها إيكونيون )قونية(. وقصد دولتهم 
واستقر بها الكثري من الفقهاء والتجار والفنانني الذين قدموا من سورية وبالد الرافدين 
تراجعت حالة عدم  العام 1180م،  أخريا يف  الدنشامنديني  القضاء عىل  وإيران. وبعد 

االستقرار التي كانت متيز آسيا الصغرى.
)5( استغل الفاتحون تفوقهم لالرتباط بنساء من أهايل البلد بواسطة الزواج أو بطرق أخرى، 
وهذا ما أوجد أوالدا حصلوا عىل تربية تركية، يف حني انتاب الشعوب املهزومة شعور 
بأرياف  الرتكامن  احتشد  وقد  لديها.  الخصوبة  نسبة  تراجع  نتيجته  كانت  باإلحباط 
يعيشون  وكانوا  األرمن،  أو  اليونانيني  من  السابقني  بالسكان  أحيانا  واختلطوا  الثغور، 
املتنقلون  الحقيقيون  الرحل  وكان  واليايال،  الكسال  بني  ويتنقلون  الرحل  شبه  حياة 
التالحم بني رعاة  نوع من  القول بحدوث  قلة منهم، بحيث ميكن  بالجامل يشكلون 

.)C. Cahen, 1968, 145 - 146( قطعان الغنم واملزارعني املستقرين
التي فتحوها، حتى إن عديدا من  املنطقة  العثامنيون إىل حد كبري مع حضارة  تأقلم   )6(
من  عديد  إىل  إضافة  إليهم جامعيا،  انضموا  البيزنطيني(  الثغور  )حراس  »اآلكريتس« 
املدن الصغرية والقصور التي انضوت تحت سلطتهم. وحتى الكتاالنيون انضموا إليهم. 
التجارة  طريق  وعىل  السلجوقية،  األرايض  من  بعيد  غري  أي  إسكشهري،  من  وبالقرب 
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من آسيا الصغرى إىل تركيا
بني قونية والقسطنطينية، استفاد العثامنيون من حضارة الداخل اإلسالمية ليستوطنوا 
وينظموا األرايض املفتوحة حديثا، مستفيدين يف ذلك من خدمات العلامء و»اآلخي« 

واملدارس.
تكن  مل  فعنارصها  »الغازي«،  حركة  صفاء  تقدير  يف  املبالغة  تجنب  يجب  ذلك  رغم   )7(
عن  الخارجة  واألفكار  والبدع  الدينية  النحل  لتأثري  عرضة  وكانت  اجتامعيا  مستقرة 
اإلجامع، يف منطقة كانت تواجه فيها سلطة الحكومة املركزية وتصورها للدين اإلسالمي 
صعوبات جمة. وكانت أيديولوجية الحرب املقدسة )الجهاد( والنجاحات املحققة يف 

الغزوات أساس متاسك الجامعة والتفافها حول زعيمها.
البالط  تراتبي صارم، وكان هذا  لنظام  به يخضع  املسكوين بالط خاص  للبطريرك  كان   )8(
الفناريني  من  ويتشكل  اإلمرباطورية،  أرايض  كل  تشمل  إدارية  منظومة  عىل  يرشف 
)Phanariotes(، وهم مزيج من األرستقراطية البيزنطية القدمية والربجوازيني اليونانيني 
حديثي العهد بالرثوة. ومنذ العام 1601 اتخذت البطريركية حي الفنار املرشف عىل 
القرن الذهبي مقرا لها، واليزال حتى اليوم. وتقلدت هذه الطبقة الحاكمة املسيحية 
اإلمرباطورية  اإلدارة  داخل  املهمة  املناصب  من  متزايدا  عددا  الفنارية  األرثوذكسية 
منصب  أصبح  عرش  السابع  القرن  ومنذ  الكنيس.  الوظيف  دائرة  وخارج  العثامنية 
الرتجامن األكرب )Grand Dragoman( من نصيبها، وهو مبنزلة منصب وزير الشؤون 
الخارجية. من جهة أخرى أوكل السلطان بني 1711 و1821 منصب ترجامن األسطول. 
مولدافيا  إلماريت  منحت  التي  املستقلة  السلطة  رأس  عىل  فنارية  أرس  وضعت  كام 

وفاالشيا )Valachie( اللتني أصبحتا تابعتني إلسطنبول منذ العام 1503.
 )kaba dil( طبقة من املفردات يف اللغة الرتكية كابا ديل )A. Tietze( اكتشف أ. تيتز )9(
تستعمل يف األناضول، وهي تتعلق بأمور الزراعة والحياة الريفية )ما ال يقل عن 200 
مفردة مقتبسة(. وهذا ما يالحظ أيضا يف الحياة الحرضية حيث تستعمل عبارات تخص 
التقنيات الحرفية اقتبست من اليونانية، وكذلك األمر بالنسبة إىل املوازين والقياسات 
بعد  امليالدي،  عرش  الثاين  القرن  نهاية  ويف  املثال.  سبيل  عىل  النسيجية  والصناعات 
)البانايري(  البانيجرييس  تقليد  إحياء  تم  العثامين،  العهد  االضطرابات خصوصا يف  فرتة 
 Jr.( ،وهي معارض تجارية ودينية تعود إىل الفرتة البيزنطية ،)panegyris, panayir(

.)476-Speros Vryonis, 1971, 475
)10( ينتمي اآلذريون يف إيران، الذين ليس لهم متثيل مؤسيس، إىل هذه الحلقة الثانية، غري 
أنهم اندمجوا إىل حد كبري يف منظومة جمهورية إيران اإلسالمية، بحيث ال تراود معظمهم 

.)D. Rigoulet-Roze, 2011, 144-151( أبدا فكرة االنفصال عن الدولة اإليرانية

الفصل الخامس
تعني  كلمة  وهي  »آريانا«،  بـ  تعرف  فبالدهم  اآلري،  الجنس  إىل  اإليرانيون  ينتمي   )1(
وقد  و»آريا«(.  )»آيريا«  والسنسكريتية  اإليرانية  اللغتني  يف  »النبيل«  أو  »الرشيف« 
)الكاسيني  اإليرانية  الهضبة  يف  لهم  السابقة  اآلسيوية  بالشعوب  اإليرانيون  اختلط 
Kassites، والغوتيني Gutites، واإليالميني Elamites(. أما اللغة الفارسية )فارىس( التي 
اشتق منها اسم الفرس فهي لغة القبائل الهندو-أوروبية التي استقرت يف إقليم فارس 

جنوب غرب إيران.
)2( تنقسم هذه اللغات إىل ثالثة فروع: فرع الشامل الذي يضم لغات السكوثيني )سكاها( 
)Scythes(، والذي مل يعد له وجود إال يف منطقة أوسيتيا )Ossétie( )جنوب روسيا(؛ 
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والفرع الغريب الذي تنتمي إليه معظم اللغات اإليرانية )الفارسية »فارىس«، والتاجيكية، 
والكردية، والبلوشية(؛ وأخريا الفرع الرشقي )اليغنايب yaghnabi(، وهو من بقايا اللغة 
السوغدية )sogdien(، وهو يشمل الباشتو أو األفغانية، واألوردو يف الهند، والكوتشية 

)koutchéen( يف وسط آسيا.
)3( كانت هذه الدولة تعترب يف القرن الثالث عرش امليالدي قوة كربى: »فقد بدأت املدن 
التي أضعفها الرحل الرتكامن تنبعث من جديد؛ واستغلت الرثوات الزراعية والرعوية 
وروسيا؛  ومرص  والقسطنطينية  آسيا  دواخل  مع  التجارة  ونشطت  مجددا؛  واملنجمية 
وبدأت الحكومة امللكية املدعومة بجيش قوي تتدخل يف شؤون بالد الرافدين العليا 

.)C. Cahen, 1957, 302( .»وسورية
خصوصا،  العثامنية  بالحالة  ومقارنة  العموم،  »عىل  أنه  آخر  موضع  يف  كاهني  يوضح   )4(
البالد  بأهل  األتراك  عالقة  عكس  إخصابا،  األكرث  واألتراك  الفرس  بني  التفاعل  كان 

.)C. Cahen, 1968, 369( .»)البيزنطيني(
)5( يرجح أن التعايش بني دعاة املذهبني اإلسالميني )السني والشيعي( يف فرتة اعتنق فيها 
أدمجت  التي  العلوية  النحلة  لظهور  املفرس  العامل  هو  اإلسالم،  والرتكامن  األتراك 
أيضا معتقدات تركية-مغولية سابقة لإلسالم. وقد شجع تأثري الخليفة النارص ونظرية 

»الفتوة« يف انتشار االعتقاد يف األمئة االثني عرش ضمن حركية ذات صبغة صوفية.
)6( ميكن القول بأن تيمورلنك كان تركيا أكرث منه مغوليا. وعىل رغم أنه كان يعترب نفسه 
مجازر يف حق  وارتكب  اإلسالمية  الدول  من  عديد  مهاجمة  يرتدد يف  مل  تقيا،  مسلام 
إىل   1381 من  إيران  يف  حربا  شن  كام  العثامنيون.  دلهي،  الذهبية،  العصبة  سكانها: 
1399 م، وانترص يف عدة معارك، معتمدا يف ذلك عىل شجاعته. ومع أنه كان يستويل 
عىل املدن، فإنه مل يكن قادرا عىل إقرار سلطته فيها بصفة مستدمية، وكان لزاما عليه 

االنتصار يف معارك أخرى واالستيالء عىل مدن جديدة ليبقي عىل سلطته. 
)7( كان إسامعيل شاه كرديا متشبعا بالثقافة الرتكية، وكانت ترصفاته قريبة جدا من تلك 
السائدة بني رجال وسط آسيا. فكان يتكلم الرتكية ويكتب بها معظم مؤلفاته األدبية، 
وإن كان يتكلم العربية والفارسية ويكتب بهام أيضا. وكان يعيش بني جامعات الكيزيل 

باش الناطقني بالرتكية، الذين كانوا يشكلون القسم األكرب من قواته املسلحة. 
الطريقة  إىل  الثامن عرش  القرن  بعضهم يف  فانضم  واملحارصة،  للقمع  التشبني  تعرض   )8(
البكتاشية املنتسبة إىل حاجي بكتاش )Haci Bektas( )القرن الثالث عرش امليالدي(، 

التي كانت حارضة خاصة يف املراكز العمرانية الكربى )إسطنبول، وإزمري، وسالونيك(.
وضامن  الجامعة  وجود  استمرار  عىل  بهم  خاصة  مؤسسات  بفضل  العلويون  حافظ   )9(
استقالليتها يف مواجهة العامل الخارجي، ومن ذلك: االنتامء إىل الجامعة باملولد، وطقوس 
والزواج  سيده،  بطاعة  املنتسب  والتزام  الجامعة،  يف  الدخول  طقوس  مثل  االنتساب 
الجامعة  أفراد  بني  والتضامن  الطالق،  الطائفية«، وتحريم  و»العدالة  الجامعة،  داخل 
مثل تقليد اإلخاء بني أرستني. وقد ضمنت هذه املعتقدات واملؤسسات استقاللية نسبية 
لهذه الجامعات العلوية وسمحت لها عىل مدى قرون عدة باستنساخ ثقافة مختلفة 

عن تلك السائدة.
)10( تعرض العلويون للقمع والتمييز واملجازر طوال العهد الجمهوري عىل رغم أنهم تبنوا 
القيم التي نادى بها الكامليون، ومن هذه املجازر: درسيم )Dersim( التي أصبحت 
 )Maras( وماراش  قتيل؛  ألف   13   :)1938 – 1937( )Tunceli( تونجييل  تسمى 
)1978(: أكرث من 200 قتيل؛ وتشوروم  )Çorum()1980(: أكرث من 200 قتيل؛ وحريق 
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سيفاس )Sivas( املتعمد )1993(: 33 قتيال؛ وأحداث حي غازي بإسطنبول )1995(: 

 .)Nil Mutluer, 2014, 55-56( ُقتل 20 متظاهرا من قبل الرشطة

الفصل السادس
)1( استفادت هذه اململكة من دعم الصليبيني اإلفرنجة الذين أنشأوا دويالت التينية عىل 

طول الساحل بني أنطاكية والقدس ويف جزيرة قربص.
عسكري- اقتصاد  تطوير  سياق  يف  ومتدين  تصنيع  حركة  الجمهورية  هذه  شهدت   )2(
والثقافة ضمن  التعليم  العلمي. ورافق ذلك تطور كبري يف  البحث  قائم عىل  صناعي 
األيديولوجية السوفييتية السائدة، كام أصبحت يريفان مركزا للدراسات األرمينية أسهم 

يف دعم العالقة بني الثقافة واألمة.
األكراد النعدام أرشيف  الدراسات حول الرشق األوسط دراسة حالة  تتجاهل  )3( غالبا ما 
التي  املختلفة  البلدان  بني  موزعة  بهم  الخاصة  التاريخية  فاملادة  بهم؛  خاص  مركزي 

يعيشون فيها.
)4( من جهة أخرى توجد اختالفات لغوية، بحيث يتعذر التواصل بني الناطقني بأهم لهجتني 
كرديتني: الكرمانجي والسوراين، فضال عن االختالفات الدينية بني السنة والشيعة والعلويني 
واليزيديني، تضاف إىل ذلك التباينات التي نشأت عن االنتامء مدة تزيد عىل مثانني عاما 

إىل أربعة بلدان مختلفة. فهذه كلها عوامل تسهم يف تعميق االختالف بني األكراد.
)5( منذ انتخابات يونيو 2015 التي خرست فيها حكومة ر. ط. أردوغان األغلبية املطلقة 
للقضية  املساند   )HDP( الدميوقراطي  الشعوب  حزب  فيها  والتي حصل  الربملان،  يف 
الكردية عىل أكرث من 10 يف املائة من األصوات ومثانني مقعدا يف الربملان، تدهور الوضع 
رئيس  أول  أصبح  الذي  ألردوغان  التسلطي  املنحى  وأدى  ملموس.  بشكل  تركيا  يف 
منتخب للجمهورية يف 2014، إىل تنظيم انتخابات ترشيعية جديدة يف نوفمرب 2015 
إصالح  إلجراء  الرضورية  الثلثني  أغلبية  وحتى  املطلقة،  األغلبية  السرتجاع  محاولة  يف 
الهدف  الرئاسية املطلقة. ولتحقيق هذا  السلطات  بالحصول عىل  له  دستوري تسمح 
أطلق أردوغان مجددا عمليات مسلحة ضد حزب العامل الكردستاين يف جنوب رشق 
عىل  واإلسالميني  األتراك  القوميني  كام شجع  والسورية،  العراقية  الحدود  وعىل  البالد 
التظاهر ضد األكراد، وكان هدفه من ذلك إحداث وثبة قومية للهيئة االنتخابية الرتكية 

تتيح له استعادة األغلبية يف الربملان.

الفصل السابع
)1( يظهر التحليل الدقيق عىل املستوى املحيل، أي عىل مستوى السنجاق أو القضاء، يف 
بعض الواليات التي يكرث فيها السكان اليونانيون، أن تقديرات ل. ماكاس مبالغ فيها 
بغرض خدمة قضية »إيديا الكربى« اليونانية. ففي قضاء إزمري يزيد تقدير ماكاس 
بـ3.3 مرة عىل ما جاء يف اإلحصاء العثامين. أما يف سنجاق املدينة نفسها الذي يشمل 
مجاال أكرب فإن ماكاس يضاعف عدد اليونانيني مقارنة باإلحصاء العثامين. ويف والية 
آيدين )Aïdin( ال يحيص ماكاس سوى 940843 تركيا فيام حدد اإلحصاء عدد األتراك 
اليونانيني  بـ 1249067 أي بفارق يزيد عىل 300 ألف نسمة، ويقدر ماكاس عدد 
بهذه الوالية بـ 622840 نسمة مقابل 299047 وفق اإلحصاء العثامين. ويف اإلجامل 
عمد ماكاس إىل تخفيض عدد األتراك مبليوين نسمة، وتضخيم عدد اليونان بـ 720 

.)D. Panzac, 1988, 57-59( ألفا
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وإينونو   )Venizelos( فنيزيلوس  املفاوضان،  حّبذ  لوزان،  معاهدة  مفاوضات  خالل   )2(
الناطقني بالرتكية من عملية مبادلة السكان،  اليونانيني األرثوذكس  )Inonu(، استثناء 
حتى ال يقعوا تحت سلطة البطريركية املسكونية، يف الوقت الذي شجع فيه الكامليون 
الراهب بابا إيفثيم كاراشيزاريديس )Papa Evthim Karachisaridis( عىل تأسيس 
أغلبية  بدعم  يحظ  مل  أنه  غري  البطريركية،  عن  مستقلة  أرثوذكسية  تركية  كنيسة 
املسيحيني الناطقني بالرتكية الذين اختاروا املواطنة اليونانية القامئة عىل الدين وليس 

)R. Clogg, 2004, 409-410 ; M. Charakopoulos, 2003, 98-100(. اللغة
)3( كانت اإلعانة املالية التي تقدمها لجنة القسطنطينية رضورية يف مجايل التعليم والتضامن 
مختلفة  االجتامعية  بنيتها  كانت  التي  تلك  تطورا  الجامعات  أكرث  وكانت  االجتامعي. 
من  الجامعة  إدارة  وظلت  وقيرصية(.  وسيناسوس،  وغيلفريي،  ونفشهري،  )أورغوب، 
اختصاص الترشبتيش )çorbaçi(، وتحديدا من صالحيات أرستني أو ثالث أرس متنافسة. 
وعىل رغم أن الجامعة املوصوفة باملتطورة ظلت مرتبطة باملنظومة اإلدارية العثامنية 
اليونانية«، ويعود  من خالل وظائفها، فإنها اكتسبت دورا جديدا هو دور »الجامعة 
شؤون  بتسيري  وُتكّلف  والجمعيات.  املهنية  والنقابات  املهاجرين  إىل  ذلك  يف  الفضل 
الجامعة نخبة من مالك األرايض )démogérontie( تحت رئاسة راهب، وبضغط من 

لجان ونقابات القسطنطينية تكفلت مبراقبة التعليم والشؤون الكنسية. 

الفصل الثامن
)1( اطلع فؤاد دوندار )Fuat Dündar, 2014, 93 - 113( عىل املعطيات الخاصة بخمس 
واليات ومثاين مقاطعات )سنجاقات( كانت متثل 19.5 يف املائة من سكان آسيا الصغرى 
دون  من  باليد،  هواة  رسمها  التي  الخرائط  وتضمنت  مساحتها.  من  املائة  يف  و18.5 
الخرائط  الرئيسة والجبال واألودية. ويظهر يف هذه  الطرق  اتجاه،  مقياس ومن دون 
السكان  قوائم  يف  أحصيت  التي  اإلثنية  الجامعات  مختلف  وجود  وأماكن  توزيع 
الترتيك  بتطبيق سياسة  الخرائط ملجموعة صغرية كلفت  املتوافرة. وقد سلمت هذه 
الرسية، ومل تنرش ومل توزع عىل الجمهور، ومن املرجح أنها اسُتعملت يف تحضري كراسة 
طلعت باشا املعروفة بـ»كراسة الغالف األسود« )Kara Kapli Defter( التي حددت 
املناطق التي تقرر تهجري األرمن منها ومناطق توطينهم الجديدة يف حدود تركيا الحالية 

.)Fuat Dündar, 2014, 238 - 240(
)2( ترجع أصول ما عرف بـ»املحاسبة اإلثنية« )comptabilité ethnique( إىل اإلصالحات 
العثامنية،  الغربية بهدف إرشاك األقليات غري املسلمة يف اإلدارة  القوى  التي فرضتها 
ملختلف  محددة  متثيل  نسبة  يحرتم  نظام  عىل  يقوم  العثامين  الربملان  جعلت  والتي 
لضامن  السكان  توزيع  تغيري  إىل  االتحاديني  دفع  ما  وهذا  الدينية.  اإلثنية  الجامعات 
الغالبية للمسلمني األتراك أو املندمجني يف معظم املقاطعات اإلدارية، وهو ما مكن 
طلعت باشا يف نهاية الحرب من إعالن أن 90 يف املائة من سكان املقاطعات الرشقية 
باالعتامد عىل  األكراد. وحاول تسويغ سياسته  والبقية من  األتراك،  األرمينية هم من 

.)Fuat Dündar, 2014, 310 - 313( املعطيات اإلحصائية
يتقاضون  الكتائب ال  اإلبادة، فقد »كان عنارص هذه  أشكال  أول شكل من  كان ذلك   )3(
أجورا، وال يحصلون عىل الغذاء واللباس الكافيني، وكانوا عرضة لتقلبات الطقس من 
شمس بغداد الحارقة إىل برد القوقاز القارس، ومات اآلالف منهم من جراء األمراض 

.)R. Puaux, 1918, 19( .»والحمى والحمى النمشية والكولريا
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باشا  تغرّيت سياسة طلعت  األوىل يف خريف 1914،  العاملية  الحرب  تركيا  بعد دخول   )4(
القامئة عىل الضغط عىل اليونانيني العثامنيني أو مواطني الدولة اليونانية إلجبارهم عىل 
الهجرة إىل القطر اليوناين من دون إمكانية العودة، وكان تغيري هذه السياسة رضوريا 
بعد دخول دولة اليونان الحرب، وأصبح لزاما حرمانها من تجنيد جنود قد يشكلون 
خطرا عىل الدولة العثامنية، كام أن االقتصاد العثامين كان سيترضر من انخفاض حاد 
لإلنتاج الزراعي والصناعي، السيام أن الالجئني املسلمني من البلقان مل يكونوا مؤهلني 
تعميق  يسبب  قد  اليونانية، مام  العاملة  واليد  املقاولني  الرسعة  ليعوضوا عىل جناح 

األزمة االقتصادية التي كانت تعيشها اإلمرباطورية العثامنية.
)5( املنظمة الخاصة )Teskilat-I Mahsusa(: هي منظمة رسية أسسها عىل األرجح أنور باشا 
)Enver Pacha( يف نوفمرب 1913، ثم أُعيد تشكيلها يف أغسطس 1914، وكان لها هدفان، 
وبريطانيا  املسلمني ضد روسيا  ثورات  تدبري  تعمل عىل  الخارج  خارجي وداخيل: ففي 
العظمى، ويف الداخل تضطلع بأعامل ضد األرمن و»أعداء الداخل«. وتشكلت املنظمة 
الالجئني  الكردية واملسلمني  القبائل  أفرادها إىل  ينتمي  الخاصة من ميليشيات مسلحة 
هذه  وُوضعت  واملساجني.  الشاقة  باألشغال  عليهم  ُحكم  وأفراد  والقوقاز  البلقان  من 
امليليشيات يف بداية األمر تحت سلطة وزير الحربية، ثم ألحقت مبارشة بجمعية االتحاد 
والرتقي )CUP( تحت إرشاف وزير الداخلية )طلعت باشا(. وبعد إعادة تنظيمها ُكلفت 
بتصفية قوافل الالجئني األرمن، وأصبحت ُتعرف بـ»عصابات املتطوعني املسلحة« العاملة 

.)T. Akçam, 2012, 410-422( عىل مكافحة »أعداء الداخل«، أي األرمن واليونانيني
)6( غضت حكومة مندريس )Menderes( الرتكية الطرف عن أعامل الشغب هذه كرد 
سالونيك،  الرتكية يف  القنصلية  استهدفت  تفك خيوطها  مل  إرهابية  عملية  منها عىل 
أعامل  من  الهدف  وكان  بقربص.  الرتكية  األقلية  تعيشه  كانت  الذي  الوضع  وعىل 
الشغب املوجهة ضد األقلية اليونانية يف إسطنبول دفَع أفرادها إىل الرحيل، وقد ُقتل 
يف هذه األحداث ما بني 15 و37 يونانيا وفق تقديرات ُوضعت يف فرتة الحقة، كام 
تعرضت نحو 200 فتاة وامرأة لالعتداء أو االختطاف، وحدث 3500 اعتداء ضد بيوت 
واملباين  الكنائس  وُدنس معظم  منها،  ألف  نحو  أُحرق  أو  ُخرب  يونانية  ومؤسسات 
الدينية التي لحقت بها أرضار جسيمة. ويف أعقاب هذه األحداث قرر عدد كبري من 
الحكومة  الرحيل بسبب مامطلة  الرتكية  الجنسية  الحاملني  اليونانيني »املقيمني« أو 
يف تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والتي ُحددت من دون قيمتها الفعلية 

 .)Speros Vryonis Jr., 2005, 542-561(

الفصل التاسع
)1( ِبيع بعض األطفال الذين أصبحوا يعيشون حياة العبودية داخل أرس تركية اشرتتهم عندما 
كانوا يف طريق التهجري، وحدث ذلك بتواطؤ ورشوة رجال الدرك واملوظفني املرشفني 
عىل التهجري. وتندرج هذه املامرسة ضمن تقليد قديم يجرب األطفال الفقراء عىل العمل 
لفائدة عائالت يعيشون يف كنفها )nöker, yanasma(، ويختلف وضع هؤالء األطفال 

كثريا من حالة إىل أخرى، ويتأرجح بني التبني واالستعباد.
)2( يف أول نوفمرب أمرت وزارة الداخلية بوضع قوائم بالتجار األرمن املتحدرين من الواليات 
تفاصيل  القوائم  تتضمن  بحيث  أخرى،  مناطق  إىل  منها  األرمن  تهجري  يبدأ  مل  التي 
قيمة كل  أو معاملهم، وتقدير  العقارية وورشهم  التجارية وأمالكهم  عن مؤسساتهم 

ممتلكاتهم.
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الناتجة عن بيع األمالك »املهجورة« لتغطية نفقات الدولة  )3( ُخصص جزء من املداخيل 
املنقولة  األمالك  )بيع  الحرب  يف  الجيش  ونفقات  التهجري  عمليات  تنظيم  أجل  من 
ومحاصيل الحقول والكروم املهجورة( أو نفقات تنظيم امليليشيات، كام يف درسيم يف 
أغسطس 1915 عىل سبيل املثال )Taner Akçam, 2012, 341-356(. وقد استحوذت 
الدولة عىل قسم كبري من األمالك العقارية األرمينية من أجل إقامة سجون ومدارس 

ومستشفيات ومراكز للرشطة.
ت كل األسامء غري الرتكية  )4( خالل كل هذه الفرتة ُبذلت جهود كبرية، ففي العام 1927 ُغريِّ
العربية  واملفردات  العربية  الحروف  استعامل  وُحظر  إسطنبول،  وساحات  شوارع  يف 
والفارسية يف الوثائق الرسمية والحياة اليومية. وأصبح تغيري أسامء األماكن شأنا قوميا 
مت هذه العملية بإحكام، وُكلِّفت بها املجالس اإلقليمية تحت إرشاف  مستعجال، وُنظِّ
اإلدارية  والتقسيامت  تركيا  يف  املأهولة  لألماكن  العام  الجرد  أن  بيد  الداخلية.  وزارة 
)1946( ظل يتضمن عددا كبريا من أسامء القرى من أصول غري تركية، وإن أُخضعت 

كتابتها لنمط موحد.
)5( تألفت اللجنة من ممثلني عن هيئة األركان ووزارة الدفاع ووزارة الرتبية وكلية اآلداب 
والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة والجمعية اللغوية الرتكية واملديرية العامة للخرائط.
فرتات حكم  والجغرافيا، خاصة يف  التاريخ  ترتيك  سياسة  البريوقراطية  النخب  روجت   )6(
الحكم  مراحل  يف  تراجعا  تشهد  السياسة  هذه  وكانت  العسكرية،  الديكتاتوريات 
األماكن،  أسامء  املتضمنة يف  املايض  إزالة مرجعيات  إرادة  الدميوقراطي. وهي تجسد 
بحيث مينع ترجمة األسامء غري الرتكية إال إذا كانت تدل عىل خصائص الوسط واملشهد 

الطبيعي، ومينع استعامل األسامء الرتكية التي يذكر نطقها باالسم القديم.

الفصل العارش
)1( أنشئت مدارس داخلية للبنات لتشكيل شخصية أمهات املستقبل بفصلهن عن الثقافة 
»الوحشية«  ظالمية  عن  ُيبعدن  بحيث  الترتيك،  عملية  ترسيع  أجل  من  الكردية 
الكردية وُيدخلن إىل »نور« الحضارة الرتكية، وهذا ما أوجب إعادة هيكلة الذهنيات 
إيالزيغ  يف  الكرديات  للبنات  املخصصة  املدارس  هذه  أوىل  وافتتحت  والشخصيات. 
)Elazig( يف العام 1937، ووضعت مبارشة تحت سلطة املفتش العام للواليات الرشقية 
والجيش، ويشبه نظام املدرسة نظام املعسكرات، إذ ُألزمت البنات بقص الشعر الطويل 
ولبس بدلة موحدة واتخاذ اسم جديد تريك. وقد أغلقت هذه املدرسة يف العام 1950 

.)Ugur Ümit Üngör, 2011, 204-211( بعد انتهاء الحكم الكاميل
بتوطينهم بوصفهم جامعات،  الذين سمح  بالرتكية  الناطقني  الرحل  القانون بني  )2( ميز 
والرحل غري الناطقني بالرتكية )همسينيل Hemsinli الناطقني باألرمينية عىل سبيل 
الذين  أن »روم« مرسني  الداخلية. كام  الواليات  توزيعهم عىل  الذين وجب  املثال( 
هاجروا إىل إزمري من دون ترخيص، أُعيدوا إىل مرسني ووزعوا بني قرى هذه الوالية 

.)E. Ülker, 2007, 12(

الفصل الحادي عرش
)1( هّجر الروس قرسا اإلثنيات املسلمة القوقازية بنهب وتدمري قراها، خصوصا يف السهول 
يبق  ومل  صودرت،  أو  واملوايش  املحاصيل  وأتلفت  القوقاز،  شامل  سفوح  يف  الخصبة 
وا بني الهجرة إىل مناطق أخرى يف  للفالحني إال الهروب أو املوت جوعا، وغالبا ما ُخريِّ
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اإلمرباطورية الروسية والقبول بالهيمنة الروسية أو الرحيل إىل اإلمرباطورية العثامنية. 
طرابزون  إىل  البواخر  منت  نقلوا عىل  ومنها  األسود،  البحر  موانئ  إىل  الرشكس  وُهّجر 
أو سامسون، وحل مكانهم مستوطنون من السالف أو مسيحيون )يونانيون، وأرمن(. 
وبعد ثالث سنوات من طرد الرشكس جاء دور اآلبخازيني الذين كانوا يسكنون منطقة 

سوخوم كايل )Sukhum Kale( )سوخومي(.
 ،)Torul( تورول   )Ardassa( آرداسا  غرب  وجنوب  وكرومني،  ساندا،  قرى  أسست   )2(
وسورمينا،  بالتانا،  الساحلية:  املدن  من  اليونانية  للهجرات  نتيجة  وفيتيانا،  وتسيت، 
وأوفيس )Ofis(. وكانت هذه القرى الجبلية تؤوي أكرب عدد من املسيحيني املسترتين 
رضيبة  دفع  من  اإلعفاء  ميزتني:  من  يستفيدون  كانوا  الذين   )crypto-chrétiens(
الخراج )haraç( املفروضة عىل املسيحيني، واإلعفاء من الخدمة العسكرية التي ُيلزم 

بأدائها املسلمون.
)3( متّيز هؤالء اليونانيون بروح وطنية عالية، فتجندوا عىل سبيل املثال للقتال يف صفوف 
وكانوا  ومعلموهم،  رهبانهم  فيها  رافقهم  التي  البلقانية  الحروب  يف  الرويس  الجيش 

يشكلون مجموعة سكانية متعلمة يتقن 80 يف املائة من أفرادها القراءة والكتابة.
)4( يف نهاية الصيف بقي يف باطوم نحو 8 آالف الجئ ينتظرون الرتحيل، وقىض عىل كثري 
منهم الجوع واألوبئة. ويف شهر نوفمرب 1920 أرسلت الحكومة اليونانية بواخر أخرى 
)I F Kaztaridis, 1996, 62-64(، حتى  قارس  الالجئني من  كل  ترحيل  قرارها  بعد 

إن ميناء سالونيك مل يعد قادرا عىل استيعاب أعداد الالجئني من كامل آسيا الصغرى.
البحر  )5( وفق م. ميكر )M. Meeker, 2002( تشمل صفة »الالزيني« كل سكان ساحل 
األسود الذين تجمعهم تقاليد وخصائص مشرتكة متيزهم عن باقي األتراك. وينظر إليهم 
 ،)Karadenizli عىل أنهم األكرث تخلفا ضمن مجموعة أتراك البحر األسود )قارادينيزيل
املزعومة،  وحامقتهم  الخاصة،  )لهجتهم  منطية  مسبقة  ألفكار  عرضة  جعلهم  مام 
وقدرتهم عىل الترصف، وطباعهم الفجة، واستغاللهم املبالغ فيه لعمل النساء، وسلوكهم 

العدواين والعنيف، وإقدامهم والتزامهم الصارم بالتعاليم الدينية(.
أي   ،)Moxti Laz( الز«  و»موكستي   )Hakiki( »حقيقيني«  إىل  الالزيون  يصنف   )6(
املنتمني إىل قارادينيزيل )أتراك البحر األسود( أو الجورجيني. وهم يختلفون بوضوح 
عن األرمن املسلمني )همتشني(، واليزال الزواج داخل املجموعة سائدا بني الالزيني. 
وتظل لغتهم املشرتكة أهم عامل يجمعهم عىل رغم اختالف لهجاتها، بحيث ظلت 
الهجرة  أن  العرشين، غري  القرن  أًُما حتى ستينيات  لغًة  باعتبارها  اللغة حّية  هذه 
وانتشار التعليم بالرتكية بينهم يف سن مبكرة جعل الالزية ترتاجع وأصبح وجودها 

.)A. Toumarkin, 1995( مهددا اليوم
)7( انترش التعليم الديني عرب كامل مقاطعة أوف )M. E. Meeker, 2002, 57(. ومل ينقطع 
هذا التعليم يف أطراف األناضول، وقد كان ذا طابع رسمي يف العهد العثامين، ومل يزل 
حتى خالل فرتة اإلصالحات الكاملية التي ألغت التعليم الديني يف املراكز العمرانية، 
قبل أن ُيبعث من جديد يف خمسينيات القرن العرشين. وتواصل تسليم الشهادات يف 
الدراسات الدينية حتى اآلن، وأصبح التعليم نشاطا ومصدر رزق مهام ملسلمي أوف 

الذين اليزال الكثريون منهم يتكلمون اليونانية البونطية.
 )Nea Trapezounda( تنقل عمر آزان إىل شامل اليونان وتحديدا إىل قرية نيا طرابيزوندا )8(
معظم   1928 العام  يف  تجمع  القرية  ففي هذه   .)Katerini( كاترييني  قرب  الواقعة 
الالجئني املتحدرين من مثاين قرى مسيحية بوادي أوف بعد مبادلة السكان يف العام 
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قرية  من  املتحدر   )Pope Papadopoulos( بابادوبولوس  البابا  له  وقد سلم   .1924
وصفا  تتضمن  العرشين،  القرن  بداية  إىل  تعود  ملخطوطة  نسخة   )Zisino( زيسينو 

.)Ö. Asan, 1998, 23-46( دقيقا لوادي أوف وقراه يف تلك الفرتة

الفصل الثاين عرش
 .)P. Garde, 2004, 191-195( أسس البلغار عدة إمرباطوريات وقفت يف وجه بيزنطة )1(
الجزء  املستقرين يف  السالف  البلغار تطلق عىل كل  العثامين كانت تسمية  العهد  ويف 
الشعبني  هذين  بني  الحدود  وكانت  الرصيب.  املجال  رشق  أي  البلقان،  من  الرشقي 
 .)Pirin( السالفيني تقع غرب تراقيا يف الجبال التي تشكل االمتداد الشاميل لكتلة بريين
.)P. Garde, 2004, 197-199( ومل يكن للرصب وجود يف تراقيا التي كانت مجاال بلغاريا
القرى كوسائل لتهجري السكان  الروس نهب وتخريب ملكيات املدنيني وإحراق  )2( تعمد 
املسلمني من بلغاريا من دون أن يكون لهم أمل يف العودة. »فحتى وإن كان متعذرا 
التفريق بني سياسة متعمدة وغياب االنضباط العسكري، فإن ترصفات الجنود الروس 
من  واملسلم  الرتيك  الوجود  استئصال  إىل  الهادفة  الروسية  السياسة  من  جزءا  كانت 
بلغاريا« )J. McCarthy, 1995, 74(. وباملوازاة مع ذلك خرّب ونهب مسلمون بلغار 
من  أقل  األخرية  األعامل  وكانت  العثامنية،  القوات  مؤخرة  قرى مسيحية يف  ورشكس 
األوىل بسبب الرتاجع الرسيع للجيش العثامين وسياسة القمع التي انتهجها العثامنيون 

ملعاقبة أعامل النهب والقتل، يف الوقت الذي كان فيه الروس يشجعونها.
)3( كانت سالونيك املدينة املتنوعة مبنزلة املدينة املرجعية نظرا إىل تاريخها وأهميتها يف 
اإلمرباطورية العثامنية. ولكونها مسقط رأس أتاتورك )1881(، وقد ارتبط املستبدلون 
املتحدرون منها ارتباطا وثيقا بالهوية القومية، بل حتى بالشعور الوطني الرتيك املؤسس 
األناضول،  يف  لهم  أصول  عن  املستبدلون  بحث  كام   .1923 العام  يف  القومية  للدولة 
حتى  اإلسالمية  الدينية  هويتهم  ترسيخ  عىل  وعملوا  قونية(،   ،)Karaman( )كارامان 

.)G. Bayindir, 2013, 64( يندمجوا بشكل أفضل محليا ويف الدولة القومية الرتكية
)4( ميثل اللباس والغناء والرقص والطبخ أهم العنارص الثقافية املكونة للهوية السالونيكية، 
الثالث إال بصعوبة كبرية، ما عدا املوسيقى التي حافظت عىل  وهي مل تورث للجيل 
الرئيس يف  السبب  باليونان(  )مقارنة  الجمعوية  الحركة  يكون ضعف  ورمبا  حيويتها. 

الصعوبات التي تواجه توريث الثقافة »السالونيكية« من جيل إىل آخر.
)5( أنشط هذه الجمعيات »جمعية مستبديل لوزان« )Lozan Mübadilleri Vakfi( التي 
ُأنشئت يف العام 2001، وهي تعمل عىل جمع املعطيات عن مبادلة السكان وتقاليد 
املستبدلني، وتنظم يف 30 يناير من كل عام، وهو تاريخ اتفاقية مبادلة السكان، تظاهرة 
للذكرى، كام تنظم زيارات للمواطن األصلية، غري أن هذه الجمعية ليست محصورة يف 
السالونيكيني، فالجمعيات السالونيكية الخالصة ذات املرجعية املحلية قليلة جدا ومل 

تنشأ إال يف فرتة متأخرة جدا.
)6( نالحظ أيضا يف الفرتة األخرية تنظيم رحالت لالجئني لزيارة قراهم األصلية، عىل شاكلة 
ما يقوم به اليونانيون منذ عرشات السنني. وشهد اليونانيون مجيء مستبدلني لزيارة 
القرى التي وطنوا فيها. وعادة ما تتميز اللقاءات بني األتراك واليونانيني املستبدلني، يف 

تركيا واليونان عىل حد سواء، مبشاعر ودية، كام تطبعها العواطف الجياشة.
كفارا  عوضوا   )gâvur( كفارًا  ُيصنَّفون  محافظة  األقل  الدينية  مامرستهم  جعلتهم   )7(
يف  اإلسكان  إعادة  يف  األولوية  لهم  أُعطيت  وقد  األرثوذكس(.  )اليونانيني  آخرين 
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يف  يأملون  املحليون  السكان  كان  والتي  األرثوذكس  اليونانيون  تركها  التي  البيوت 
الحصول عليها نظرا إىل ظروفهم السكنية الصعبة، وهذا ما جعل املسلمني الالجئني 
من كوزاين »يسعون إىل محو كل ما يجعلهم مختلفني عن السكان املسلمني املحليني 
الحالة أصبح رضورة  الذاكرة املميزة لجامعتهم. فالنسيان يف هذه  بدال من إحياء 

.)Lisa Montmayeur, 2013, 114( .»بالنسبة إليهم
)8( دخل الجرس املعروف بالرتكية باسم Yavuz Sultan Selim Köprüsü الخدمة يف العام 

2016. ]املرتجم[.
 Trans Adriatic لآلدرياتيك  العابر  )الخط  الغاز  نقل  سريبط خط  املثال  سبيل  عىل   )9(
لبحر  األذربيجاين  الجزء  2 يف  دنيز  شاه  بني حقل  العام 2019،  من  بدءا   ،)Pipeline
قزوين وكبار املستهلكني األوروبيني وعىل رأسهم إيطاليا، وسيعرب هذا الخط بحر مرمرة 

تحت األرض.
 )Phanar( كام استقدم يونانيو الجزر وشبه جزيرة املورة الذين استقروا يف حي فنار )10(
 )Tekfursaray( تكفوررساي  سكنوا  سالونيك  من  ويهود   ،)Samatya( سامتيا  وحي 
 )Sivas( وسيفاس )Tokat( وأرمن من توكات ،)Tchifut Kapïsï( وتشيفوت كابيزي
البندقيني  أحياء  وكانت   .)Manastir( مبنستري  استقروا   )Amastris( وآماسرتيس 
للقرن  الجنويب  الساحل  طول  عىل  كلها  تقع  واألرمن  واليهود  واآلمالفيني  والبيزيني 
بإنشاء  حيويتها   )Tahta Kale( كايل  تهتا  يف  امليناء  منطقة  اسرتجعت  وقد  الذهبي. 
خانني اثنني لإليواء والتخزين، يستقبالن قوافل التجار وبضائعهم. ويقع البازار الكبري 
)Büyük bedesten( يف قلب املدينة، واستفاد من تشجيع وتأطري محمد الثاين الذي 

أقام فيه مباين )bedesten( مخصصة لبيع البضائع ذات القيمة العالية.
)11( باستثناء العسكريني وموظفي اإلدارة كان معظم سكان إسطنبول يشتغلون سامرسة 
 )esnaf( أصناف  أو  نقابات  يف  وينتظمون  متنقلني،  وتجارا  وعامال  وحرفيني  وتجارا 
تستفيد أحيانا من االمتيازات التي مينحها السلطان، ويراقب نشاطها قايض إسطنبول. 
املتوسط وداخل اإلمرباطورية  البحر األسود ورشق  الربية والبحرية يف  التجارة  وكانت 
العثامنية بني أيدي األتراك واليونانيني واليهود واألرمن، يف حني كانت التجارة الدولية 
نظام  اعتامد  بعد  واإلنجليز  الفرنسيني  ثم  والجنويني،  )البندقيني،  األجانب  أيدي  يف 

.)Capitulations االمتيازات األجنبية
واضطلعوا  الحرير.  تجارة  خاصة  فارس،  بالد  من  اآلتية  التجارة  يف  األرمن  تحكم   )12(
القرن  نهاية  ويف  العثامنية.  الحكومة  لدى   )sarraf( الرصافة  بوظيفة  فشيئا  شيئا 
اليهود بحصولهم عىل حق  به  يقوم  كان  الذي  الدور  استحوذوا عىل  الثامن عرش 
كراء دار السكة، فجمعوا ثروات ضخمة أّهلتهم ألداء دور مهم يف التجارة والنظام 
املايل الدويل وحتى يف الشؤون السياسية. كام كانوا ميارسون حرفا صغرية كثرية مثل 

.)R. Mantran, 1996, 270-272( الخبازة
)13( بفضل آثارها ومعاملها الكثرية املوروثة من تاريخها الطويل وجامل موقعها الطبيعي 
تعترب إسطنبول قطبا سياحيا مهام عىل املستوى العاملي. ويتصدر الروس قامئة السياح، 
بيد أن سياحة دولية إسالمية تشهد منوا كبريا إىل جانب السياحة املسيحية اآلتية من 

كامل أوروبا.
)14( تعززت هذه املشاريع بإقامة مدن جديدة من العدم، وهي تضم عرشات اآلالف من 
الغريب من  والجنوب  الجنوب  منذ 2005 يف  أنشئت  التي  املدن  املساكن عىل شاكلة 
الوزراء. وأسعار هذه  امللحقة مبارشة برئيس   )TOKI( الجامعي السكن  إدارة  طرف 
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املتواضعة،  الطبقات  إىل  بالنسبة  التدريجي مرتفعة  التملك  لنظام  الخاضعة  املساكن 
املساحات  تتقلص  أن  العليا. ويرجح  الوسطى  الطبقات  إىل  أساسا  يجعلها موجهة  ما 
الغابية يف املنطقة بسبب بناء املنشآت، وأن تتلوث مخزونات املياه القريبة من الطريق 

الرسيع.

الفصل الثالث عرش
الرسيع،  االقتصادي  التطور  بفضل   1828 العام  من  ابتداء  بالتدريج  املدينة  عمرت   )1(
فميناؤها الذي تحميه أكرب الجزر )ماشونيزيا( جرت تهيئته الستقبال السفن البخارية 
الكبرية  ماشونيزيا  وجزيرة  القارة  بني  الفاصل  املضيق  يف  صغرية  قناة  بحفر  الكبرية 
األسود،  والبحر  املتوسط  البحر  تجاريا مرتبطا مبوانئ  ليصبح ميناء   ،)1882 – 1880(
ُتصّدر منه أساسا املنتجات املحلية: زيت الزيتون، والصابون، والجلود املدبوغة، وكانت 
التحويلية  للصناعات  الرضورية  والتجهيزات  مختلفة  استهالكية  منتجات  إليه  تورد 
املحلية )رحى الزيت والدقيق، ومصانع الصابون، ومدبغات الجلود(. وأهم األنشطة 
املقاولون  وأقام  واملاعز.  الغنم  وتربية  والكروم  الزيتون  أشجار  زراعة  هي  الفالحية 
والتجار اليونانيون اآليفاليون عالقات مع بلدان أوروبا الغربية خاصة يف مجال تجارة 
الزيت. وكانت منتجات آيفايل من الجلد املدبوغ والزيت معروفة يف كل أسواق البحر 
وإيطاليني  فرنسيني  أعامل  لرجال  آيفايل مقصدا  األوسط، وأصبحت  والرشق  املتوسط 

.)A. Panagiotarea, 1994, 76-81(
إيكونوموس يف  إيوانيس  التي أسسها مع مستشفى  اليتامى«  باستثناء كنيسة »عذراء   )2(
العام 1780 كانت توجد عرش كنائس )إحدى عرشة رعية يف املجموع(، وست مدارس 
للبنني ومدرستان للبنات منذ العام 1880، منها أشهر مدرسة يف كامل اليونان تعرف 
بـ»األكادميية«، درس فيها أساتذة مشهورون ج. سافاريس )G. Safaris(، أو. بيرتيديس 
 ،)Koraïs( تلميذ كورايس )Beniamin Lesvios( وبنيامني ليسبيوس ،)E. Petridis(
املنطقة  التالميذ املتحدرون من  ث. كايريس )Th. Kaïris(. ومل يكن يقصد املدرسة 
مطبعة  لها  وكانت   ،1803 العام  منذ  اليونان  بالد  كامل  من  تالميذ  ها  أمَّ بل  فقط، 
العام 1908 كانت آيفايل مقر أسقفية تحولت إىل  اليونانية. وحتى  باللغة  تنرش كتبا 
ميرتوبولية منذ ذلك التاريخ. كام كانت مقر إقامة قنصل يوناين، وجمعيات ثقافية مثل 
جمعية آغاثويرغوس آديلفوتيس )Agathoergos Adelfotis( التي تأسست يف العام 
1870 وعملت عىل نرش أفكار القومية اليونانية وإحياء أعيادها. ومل يكن أهل آيفايل 
يتكلمون الرتكية، فلغتهم الوحيدة اليونانية كانت تلك التي أجربوا جريانهم األتراك عىل 
عالقاتهم  دولية يف  لغة  الفرنسية  اللغة  يستعملون  كانوا  بها، يف حني  معهم  التعامل 

.)A. Panagiotarea, 1994, 83( االقتصادية
)3( ُيرجح أن قسام من السكان تحّول إىل اإلسالم للتخلص من وضع الرعية امللزَمني بدفع 
اآلغوات،  لفائدة  اإلجبارية  واألعامل  املحلية  السلطات  لتعسف  واملعرَّضني  الجزية 

واعتداءات األعالج )renégats( املتعصبني.
)4( بعد أن أصبحت إزمري يف منتصف القرن الثامن عرش أهم ميناء يف تجارة اإلمرباطورية 
العثامنية مع أوروبا، ظلت تحتل حتى بداية القرن العرشين املرتبة األوىل يف التجارة 
العثامين عموما، ويف  االقتصاد  وتحديث  رائدة يف منو  كانت  العثامنية، كام  الخارجية 

 .)E. Frangakis-Syrett, 2006, 49( حركية متدين اإلمرباطورية
الغربية  الحداثة  انخرطت يف  آنذاك،  العدد  تركية محدودة  نخبة  أن  الرغم من  )5( »عىل 
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الرتكية  الجامعة  من  األكرب  القسم  فإن  واأليديولوجية،  والتقنية  االقتصادية  بأبعادها 
غري  دربه  عىل  سار  الذي  التغريب  إىل  وُنظر  التحديث...  دائرة  خارج  ظل  اإلسالمية 
األرض  يف  الوجود  رشعية  يفقدهم  عامال  باعتباره  املحليني  السكان  من  املسلمني 

.)H. Georgelin, 2005, 228( .»العثامنية
)6( كانت فورال مركز أهم منطقة إلنتاج الكروم يف العامل اليوناين، وتطورت بعد العام 1850 
باستخدام يد عاملة ذات خربة يف زراعة الكروم استقدمت من ناكسوس والبيلوبونيز. 
وعوضت الكروم شيئا فشيئا زراعة أشجار الزيتون والقمح وإنتاج حرير دود القز، فيام 
استمرت زراعة الخرضاوات والفواكه املوجهة إىل سوق إزمري. وكان العنب ُيصّدر عىل 
منت سفن بكاملها انطالقا من ميناء سكاال فورلون )Skala Vourlon( الصغري. ويهيمن 
كبار املالك التجار عىل مجتمع من التقنيني املهنيني خصوصا املشتغلني بزراعة الكروم 
الذين كانوا مضطرين إىل العمل لدى كبار املالك ألن ملكياتهم صغرية وال يفي مردودها 
كريت  1922 جزيرة  العام  يف  املنطقة  من هذه  الالجئني  من  الكثري  وقصد  بالحاجة. 
إيراكليون )Irakleion( حتى يحافظوا عىل نشاطهم  القريبة من  الجهات  وبالتحديد 

القديم املتمثل يف زراعة الكروم. 

الفصل الرابع عرش
أو 3 يف  تتجاوز 2  العرب، خالل فرتة فتوحاتهم األوىل )634 – 656م(،  )1( مل تكن نسبة 
التي  اإلسالمية  الشعوب  إىل  بالنسبة  الشأن  وكذلك  إمرباطوريتهم،  سكان  من  املائة 
تبعتهم، بيد أن ذلك كان كافيا ليسودوا وميارسوا وظيفة العنف يف الدولة. وقد هيمن 
هؤالء الفاتحون بواسطة السالالت الحاكمة املتعاقبة عىل عامة الحرض، قبل أن يذوب 

أحفادهم شيئا فشيئا ويظهر فاتحون آخرون. 
الجمهورية  يف  بكر  ديار  والية  إىل  العثامنية  بكر  ديار  والية  من  األكرب  الجزء  تحول   )2(
الرتكية، مام يفرس اختالف كتابة االسم بالحروف الالتينية وفقا ملوقع النص يف الزمن: 

)Diyarbekir( يف العهد العثامين، و)Diyarbakir( يف العهد الجمهوري.
)3( أنشئت بعد ذلك مبارشة لجنة »األمالك املهجورة« لتصفية األمالك العقارية األرمينية 
وتوزيعها عىل املسلمني الذين كان كثري منهم الجئني من البلقان بدءا من العام 1915. 
املسلمني دون غريهم.  بأسعار مخّفضة ملصلحة  العلني  باملزاد  بيع  وُنظمت عمليات 
وحّولت عدة كنائس أرمينية إىل سجون ومبان مدرسية ُسّلمت للدولة إلقامة مدارس 
عمومية تركية بها. كام صادرت الدولة الذهب والقطع الثمينة التي وضعها األرمن يف 

البنك اإلمرباطوري العثامين والبنك األملاين.
)4( كان اليزيديون املوحدون ميثلون أقلية هامشية يف جنوب رشق الوالية. أما الكيزيلباش 
إذ  قليلة،  نحلة شيعية ويسكنون قرى  إىل  ينتمون  تركامن وأكراد  )Kizilbach( فهم 
كان بعضهم شبه رحل. أما الزازيون فهم قريبون اجتامعيا من األكراد وهم قرويون 
ميارسون الزراعة والبستنة، ويرتكزون يف شامل وجنوب الوالية، ويدينون باإلسالم وعادة 

ما يتخرج من جامعتهم الفقهاء.
)5( يحتل الشعب اليهودي موقعا مفصليا بني إمرباطوريات كربى متعددة اإلثنيات، فخالل 
قرسية  تهجري  عمليات  آخر،  أي شعب  من  أكرث  الشعب،  هذا  عاش  الطويل  تاريخه 
متكررة، وشهد حدوث »كوارث« كربى: فكان التهجري األول من بابل )587 ق.م(، ثم 
تفرق اليهود بسبب اضطهاد قوات اإلسكندر األكرب )333 ق.م(، ثم استأصلهم الرومان 
من يهودا أو فلسطني )70م ثم 135م(، ثم ُطردوا من إنجلرتا )1290(، وفرنسا )1306(، 
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وإسبانيا )1492(، وحدثت هجرة يهودية كربى من أوروبا الوسطى بسبب االضطهاد أو 
 ))haohs()1880–1914(، وتعرضوا أخريا للمحرقة ))شوا( )pogrom املجازر )بوغروم

)1942–1945(، ويتعلق األمر هنا بأبرز الكوارث التي لحقت باليهود. 

الفصل الخامس عرش
من  اآلتني  اليونانيني  الالجئني  توطني  مشكالت  نشأتها  منذ  اليونانية  الدولة  واجهت   )1(
املناطق التي ُنكبت بالحرب واالنتفاضات والقمع والثورات. ففي القرن التاسع عرش 
استقبلت دولة اليونان يف جزر كيكالديس )Cyclades( وحارضة أثينا-بريايوس الالجئني 
من  رحلوا  الذين  أو   )Psara( )1824( وبسارا   )1822( شيو  مجازر  من  فروا  الذين 
كريت بسبب االنتفاضات املتعاقبة )1831–1842(؛ غري أن هؤالء الالجئني األوائل كانوا 
موزعني جدا وكان عددهم محدودا، خالفا ألعداد ضخمة من الالجئني من آسيا الصغرى 
وتراقيا الرشقية والرومييل البلغارية يف النصف األول من القرن العرشين، وكان لهذه 
الظاهرة آثار عميقة يف السكن الريفي والحرضي يف الجزء األكرب من بالد اليونان، وهي 

.)21-A. Karamouzi, 1999, 18( آثار التزال بادية للعيان حتى اآلن
)2( ُأنجز نحو ثالثني تجمعا سكنيا يف ستينيات القرن العرشين: 10 يف حارضة أثينا-بريايوس، 
4 يف ثيسالونيك مكان مناطق السكن الهش. كام أقيمت تحصيصات سكنية أو تجمعات 
 ،)Trikala( وتريكاال  وسرييس،   ،)Volos( وفولوس  وميتيلني،  شيو،  يف  حجام  أصغر 
 ،)Argostoli( وآرغوستويل   ،)Dorylaio( ودورياليو   ،)Karditsa( وكارديتسا 
 Kos( )A.( وكوس ،)Rhodes( ورودس ،)Kerkyra( وكركريا ،)Aitoloko( وآيتولوكو

.)29-Karamouzi, 1999, 28
 )Konstantinos Fotiadis( نظم البونطيون الذين كان ميثلهم قسطنطينوس فوتياديس )3(
يف  الحق  »البونط:  بعنوان  متنقال  معرضا  البونط«،  يونانيي  إبادة  بـ»مؤرخ  املعروف 
الهيلينية  الظاهرة  فوتوغرافية عن  وكتبا وصورا  وثائق  املعرض  الذاكرة«، وشمل هذا 
ثيسالونيك،  يف   2005 مارس  يف  املعرض  وُدّشن  البونطيني.  اليونانيني  وإبادة  بالبونط 
 )Volos( وفولوس )Kavala( وكافاال )Drama( ودراما )Veroia( ثم انتقل إىل فريويا
بأثينا  ديم  وتيكنوبول   ،)Acharnon( وآشارنون   )Ptolemaïda( وبطولياميدا 
املعرض يف عدة مدن يف روسيا وأوكرانيا. ويف  ُقّدم  )Technopole du Dème(. كام 
العام 2010 انتقل إىل مدن أسرتالية. وأُصدرت نرشتان موجهتان إىل الجمهور تتضمنان 

.)K. Fotiadis, 2005, 2010( مواضيع ووثائق املعرض يف صور كثرية ملونة
األوىل  ومدرستهم  كنيستهم  أسسوا  أن  وبعد  منهم،  قسم  عىل  املالريا  قضت  أن  بعد   )4(
الالجئون )نحو 500 أرسة( من زراعة الخرض والصيد وتربية  يف أكواخ خشبية، عاش 

املوايش إلنتاج الحليب، ومارسوا صناعة وتجارة الزرايب. 
)5( يف نيا بروكويب )أويب( ُنالحظ بدرجة أقل الظواهر نفسها التي نجدها يف نيا كارفايل، غري 
أن عدد الالجئني بها كان أقل منذ البداية. ففي العام 1990 من بني 420 أرسة )1127 
يكن  العام 1927 مل  كابادوكيا، ويف  تتحدر من  كانت 25 أرسة  القرية  نسمة( تسكن 
هناك سوى قرابة خمسني أرسة الجئة سكنت املنازل التي أقامتها وكالة EAP. وعىل 
الرغم من أن الكابادوكيني كانوا أقلية يف أويب فقد نجحوا يف إيجاد نواة صلبة لهويتهم 
)أورغوب   )Prokopi( بروكويب  األصلية:  مدينتهم  اسم  عليها  ُأطلق  التي  القرية  يف 
إىل  يعيشون  يوناين  آالف   7 يسكنها  العام 1919  كانت يف  التي  بكابادوكيا،   )Ürgüp
كنيسة  و1951   1930 العامني  بني  الالجئون  هؤالء  أقام  وقد  تريك.  ألف   12 جانب 
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من  بها  جاءوا  التي   )Saint Jean le Russe( الرويس  يوحنا  القديس  ذخائر  لحفظ 
بروكويب ويعتقدون بقدرتها عىل إحداث املعجزات، وبهذا أسسوا مكانا للحج تقام أهم 
تظاهراته السنوية يف 27 مايو، وهو يوم القديس. وقد متّلك الالجئون وأحفادهم هذا 
املكان حتى إنه أصبح رمزا لهويتهم، بل إن اسمه أُطلق عىل القرية. وكام هو الحال يف 
نيا كارفايل، ُهيئت أماكن إليواء واستقبال الحجاج ومتاجر ُتباع فيها األيقونات واألكالت 

الكابادوكية التقليدية.
إىل  الالجئون  اضطر  التي  واألقاليم  واألماكن  الذاكرة  بني  عالقة  ُنسجت  البداية  منذ   )6(
مغادرتها واجتثوا منها. فالجمعيات الهادفة إىل إحياء الذاكرة حافظ بعضها عىل اسمها 
القديم الذي كانت ُتعرف به يف »موطنها« األصيل، يف حني اعتمد بعضها اآلخر اسم 

املكان أو املنطقة األصلية.
ما  وهذا  املفقودة«،  بـ»األوطان  ارتباط  مع  الجئني  بذاكرة  إال  معظمهم  يحتفظ  مل   )7(
حرضية  وأحياء  قرى  من  اليونان  ببالد  استقرارهم  أماكن  تسميات  يف  خاصة  يظهر 
 Nea إيونيس  ونيا   ،Nea Chili شييل  ونيا   ،Nea Michanonia ميشانيونيا  )نيا 
 Nea ونيا فيالديلفيا ،Nea Erythrea ونيا إريرثيا ،Nea Smyrni ونيا سمريين ،Ionis

Philadephia، ونيا فوكيا Nea Phokia ... إلخ( ويف كنائسهم الرعوية. 

الفصل السادس عرش
)1( يف جنوب جورجيا، عىل الحدود األرمينية، تسكن منطقة جافاخك )Djavakhk( أغلبية 
أرمينية. وقد ُنقل األرمن إىل هذا اإلقليم الذي انُتزع من فارس واإلمرباطورية العثامنية 
وقارس  أررضوم  أرمن  فيه  استقر  كام   .1830 العام  يف  الروسية  باإلمرباطورية  وُألحق 
كانت  التي  قارس  تركيا والية  اسرتجعت  عندما  األوىل  العاملية  الحرب  نهاية  وآردهان 
السكان  أغلبية  الذين يشكلون  اإلقليم  أرمن  يطالب  وبينام  العام 1878.  منذ  روسية 
من  الجئني  جورجيني  سكان  توطني  عىل  الجورجية  الحكومة  تعمل  ذايت،  باستقالل 
من  العائدين  األتراك  أي   )Meshkets( امليشكيت  من  وحتى   )Abkhazie( آبخازيا 
 Adjarie(  )L. Ritter,( رهم إليها ستالني من آجاريا جمهورية أوزبكستان التي هجَّ

.)63-2007, 58
)2( أسهمت منظمة الشباب األرميني بفرنسا )JAF( يف تنشيط الحياة الطائفية من خالل 
إييس  الربوتستانت يف ضاحية  وكان  الحرب.  بعد  السوفييتية  أرمينيا  مع  ربط صالت 
ليمولينو يقدمون دروسا يف اللغة األرمينية وبنوا معبدا خاصا بهم. كام ُوجدت فضاءات 
املحاربني،  وقدماء  الكشافة،  شكيل:  طابع  دون  من  بينهم  فيام  األرمن  فيها  يلتقي 
وعملت   ...)Seleuz( وسيلوز   ،)Tchenguiler( تشنغيلر  من  املتحدرين  وجمعية 
إىل  والهادفة  بالهوية  املتعلقة  بالتظاهرات  اإلعالم  )Haratch( عىل  هاراتش  صحيفة 
توحيد أفراد الجامعة من خالل مامرسات شبه طقسية تهدف، خالل عقدها، إىل إبراز 

.)M. Hovanessian, 1995, 119-124( االستمرارية اإلثنية
عاملا  االجتامعي،  للفضاء  النسبية  والتجزئة  االختالفات،  هذه  استنساخ  يعكس   )3(
بينها  فرنسا  يف  منفصلة  عوامل  بني  فالتعايش  اإلقليمية.  مبنابعه  جدا  مرتبطا  اليزال 
أرضه  أنه اليزال يف  يعتقد  املرء  يجعل  واع وحي  يبقي عىل حلم  مسافات قصرية، 

.)M. Hovanessian, 1995, 97(
)4( منذ خروج أرمينيا من االتحاد السوفييتي السابق اسرتجعت الكنيسة الرسولية باعتبارها 
كانت  الذي  القومي  االنبعاث  يف  القديم  دورها  الذاكرة«  مال  »رأس  دميومة  حامية 
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الرشعية  املؤسسة  كانت  الكنيسة  أن  األرمينية، السيام  السياسية  األحزاب  به  تضطلع 
 M. Hovanessian,( أرمينيا  ويف  الشتات  يف  األرمن  كل  فيها  يشرتك  التي  الوحيدة 

.)1995, 148
نوباراشن  املسامة  الجديدة«  »املدينة  مرشوع  استفاد  املثال  سبيل  عىل   )5(
)Noubarachen(، التي أريد لها أن تكون مدينة منوذجية عىل علو 1000 مرت فوق 
سطح البحر فوق هضبة حجرية جنوب رشق يريفان، من إعانات كثرية ُجمعت من 
مت أمناط مختلفة من املساكن  أفراد الجالية األرمينية بالواليات املتحدة. وقد ُصمِّ
أو  منحدرة  بسقوف  الطابقني  أو  الطابق  ذات  املزدوجة  املنازل  فهناك  العائلية، 
مسطحة، وهي تندرج ضمن مخطط تعمري مصمم وفق خطوط مستقيمة ونصف 
دائرية وضعه مهندس معامري مشهور يف يريفان. بيد أن هذا املرشوع مل ينجز كام 
كان مخططا له إال قليال، إذ ُحوِّل القسم األكرب من األموال ومواد البناء إىل وجهات 

.)T. Ter Minassian, 2007, 265-270( أخرى

الفصل السابع عرش
الكنيسة،  تغريب  إىل  الدومينيكان(  )اليسوعيون،  الغربيون  الكاثوليك  املبرشون  )1( سعى 

فسببوا إحداث قطيعة بني املسيحيني وبيئتهم االجتامعية الثقافية الرشقية.
واألرمن  اآلشوريون  املسيحيون  السكان  كان  الرافدين،  بالد  شامل  الواقعة  الجبال  يف   )2(
مختلطني إىل حد كبري، وميتلكون أحسن األرايض بفضل وجودهم العريق يف املنطقة، 
من  الالجئني  وتوافد  املتزايد  الدميوغرايف  الضغط  بسبب  األطامع  محل  جعلها  مام 
القوقاز. وكانت قبائل الرحل األكراد والعرب تسعى إىل االستحواذ عىل هذه األرايض 

.)D. Gaunt, 2013, 322( باستعامل العنف
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املؤلف يف سطور

ميشيل برونو
■ جغرايف متخصص يف الدراسات اليونانية وشؤون جنوب رشق آسيا والقضايا 
الجيو-سياسية عموما، واتسع اهتاممه خالل السنوات األخرية بالشؤون الرتكية.

 ،)CNRS( يعمل مدير أبحاث مرّبزا يف املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي ■
وأستاذا متميزا منتسبا إىل جامعة بوردو غرب فرنسا.

■ له العديد من الدراسات واألبحاث والكتب يف الجغرافيا والجغرافيا التاريخية 
والقضايا الجيو-سياسية. 

■ من أهم كتبه املنشورة إضافة إىل هذا الكتاب: »جامعات الشتات واملجاالت 
عرب الحدود الوطنية« )2004(، و»آسيا بني الهند والصني« )2006(، و»أوراسيا: 

قارة، إمرباطورية، أيديولوجية، مرشوع« )2018(.
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املرتجم يف سطور

معاوية سعيدوين
■ باحث حاصل عىل الدكتوراه يف التخطيط من املعهد الفرنيس لتخطيط املدن 

)باريس، 1995(.

■ نرش العديد من األبحاث يف التخطيط العمراين وسياساته ومناهجه، والتاريخ 
العمراين، ومسائل الرتاث العمراين.

»دراسات  كتبه:  أهم  ومن  النصوص.  وتحقيق  الكتب  برتجمة  اهتامم  له   ■
إىل  و»مدخل   ،)2016( القسنطيني«  املكان  عبقرية  و»يف   ،)2016( عمرانية« 

تخطيط املدن )تاريخ، منهجية، قوانني(« )2001، بالفرنسية(. 

لتاريخ  الجغرافية  اإلسالم: األسس  »تاريخ أرض  العربية:  إىل  ومن ترجامته   ■
يف  اليهودي  و»االستيطان   ،)2008( دوبالنهول(  ك.  كتاب  )تعريب  اإلسالم« 

)تعريب  سعيدوين(  الدين  نارص  مع  )باالشرتاك  ومصاعبه«  مراحله  فلسطني، 

أطروحة هـ. أو. فيرش( )2013(.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.

الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،  القارئ مبادة جيدة من  تهدف هذه السلسلة إىل تزويد 

تأليفا  تعالجها  التي  املوضوعات  املعارصة. ومن  والثقافية  الفكرية  التيارات  بأحدث  ربطه  وكذلك 

وترجمة:

1 - الدراسات اإلنسانية: تاريخ ـ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.

2 - العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 

اسرتاتيجية - مستقبليات.

3 - الـدراســات األدبيـة واللغويـة: األدب العـربـي - اآلداب العامليـة - علـم اللغة.

التشكيلية  الفنون   - املوسيقى   - املرسح   - الفن  وفلسفة  الجامل  علم  الفنية:  الدراسات   -  4

والفنون الشعبية.

 5 - الدراســات العلمية: تاريــخ العلـــم وفلســـــفته، تبسيط العلــوم الطبيـــعية )فيــزياء، 

كيمــياء، علم الحــياة، فلك( ـ الرياضــيات التطبيــقية )مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه 

العــلوم(، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك 

األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.

وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.

وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها 

الكتاب وموضوعاته  عن  وافية  بنبذة  تكون مصحوبة  وأن  املتوسط،  القطع  من  عىل 350 صفحة 

وأهميته ومدى جدته  ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق 

مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص 

تكن  مل  ما  ترجمـة  أي  فـي  النظـر  ميكنهـا  ال  والسلسلـة  املرتجمة،  الصفحة  جانب  عىل  املرتجم 

مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن 

عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 

عن نشاطه العلمي السابق.

ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها  ــ املؤلف أو املرتجم  ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع 

ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص 

مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول الخليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العريب

االشرتاكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات
دول الخليج

17 د. كلألفراد
30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
25 دوالرا أمريكيالألفراد

50 دوالرا أمريكياللمؤسسات
خارج الوطن العريب

50 دوالرا أمريكيالألفراد
100 دوالر أمرييكللمؤسسات

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد 
ديســمرب )كانــون األول( مــن كل ســنة، حيــث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك  تجديد اشرتاك 

االسم:

العنوان:

املدينة:                                               الرمز الربيدي:

البلد:

رقم الهاتف:

الربيد اإللكرتوين:

مدة االشرتاك:اسم املطبوعة:

نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
املرسح العامليجريدة الفنونإبداعات عامليةعامل الفكرالثقافة العامليةعامل املعرفة

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

251212201220مؤسسة داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول الخليج العريب

1788122412أفراد دول الخليج العريب

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العريب

502520503650أفراد خارج الوطن العريب

503020503650مؤسسات يف الوطن العريب

251510252425أفراد يف الوطن العريب

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الربيدي 13100

دولة الكويت



العدد املقبل

اكتشاف بحار العامل

من العصر الفينيقي إىل الزمن احلاضر

Zwischen Hafen

und Horizont

تأليف: ميشائيل نورث

ترجمة: عدنان عباس

يستعرض هذا الكتاب تاريخ العامل من زاوية أثر البحار يف حياة البرش 

الزمن. فعىل  والبيئية عرب  والسياسية  الثقافية واالقتصادية  النواحي  من 

ظهر البحر، الذي يغطي ثالثة أرباع مساحة الكرة األرضية، مارس اإلنسان 

أمواج  من  تثريه  وما  العواصف  وطالته  والتجارة، وخاض حروبا  املالحة 

إلهام  ومصدر  متنوع،  إنساين  لنشاط  مرسحا  البحر  جعل  مام  عاتية، 

للفنانني واألدباء. 
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